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Resumo
A evolução dos sistemas de tomada de decisão nas organizações se tornou
um fator relevante para propiciar a gestão eficiente dos dados resultantes dos
processos de negócio. O Data Warehouse (DW) é parte integrante dos sistemas de
tomada de decisão e responsável por centralizar as informações geradas nos
sistemas transacionais, criando um repositório de dados para consumo de todos os
membros de uma organização que deseje acompanhar e evoluir seus processos de
negócio. Visando atender às características dos projetos de criação de um DW
diversos métodos de documentação e levantamentos de requisitos têm sido
propostos e estudados ao longo dos anos. Definir qual método é mais eficaz no
levantamento dos requisitos para DW é um desafio para empresas e profissionais
que atuam na área. Atualmente, são reconhecidas, pelo meio acadêmico, três
abordagens direcionadoras referentes aos projetos de DW, são elas: orientada a
dados, a requisitos e a metas. Cada abordagem apresenta vantagens e
desvantagens, assim, estudos mais recentes sugerem a junção delas e a criação
dos chamados métodos híbridos, que visam selecionar o melhor de cada
abordagem. O presente trabalho propõe a realização de um estudo comparativo
entre três métodos híbridos de levantamento de requisitos para DW, aplicados a um
projeto empresarial de DW de uma instituição financeira. No experimento busca-se
avaliar os métodos e observar seu comportamento na realização do mapeamento de
requisitos, na documentação e no desenvolvimento do modelo conceitual. Os
resultados obtidos poderão ser utilizados por pesquisadores e profissionais que
tenham interesse na aplicação dos métodos estudados.
Palavras chaves: Data Warehouse, levantamento de requisitos, sistemas de
tomada de decisão.

Abstract
Comparative Study of Methods for Requirement Gatherings of Data Warehouse
The evolution of the decision support systems in organizations has become a
relevant matter in order to offer an effective management of the resulting data from
business processes. The Data Warehouse (DW) is part of the decision support
system, and responsible for centralizing information gathered in transactional
systems. Therefore, it is able to create a data repository for all company members
who wish to follow up their business processes. Several documentation methods and
requirement gatherings have been proposed and studied for years in order to meet
the features of DW creation processes. Defining the most effective method for being
used in the requirement gatherings for DW is a challenge for companies and
professionals. Currently, there are three guiding approaches recognized by the
academic environment and related to the DW projects. They are known as dataoriented, requirement-oriented and goal-oriented. As each mentioned approach
shows advantages and drawbacks, recent studies suggest their merge and the
creation of the so-called hybrid methods, which are aimed at selecting the best of
each approach. This paper aims at conducting a comparative study among three
hybrid methods of requirement gatherings for DW applied to a DW business project
of a financial institution. This research´s purpose is evaluating the mentioned
methods and monitoring their behavior in mapping the requirements, in
documentation and in the development of the conceptual model. The results may be
used by researchers and professionals interested in applying such methods.
Keywords: Data Warehouse, requirement gathering, decision support systems.
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1 INTRODUÇÃO
Nesta seção é apresentada a motivação desta dissertação, seus objetivos e
as contribuições pretendidas. Também são introduzidos o método de trabalho e a
organização da dissertação.

1.1 Motivação
A evolução dos sistemas de tomada de decisão nas organizações se tornou
um fator relevante para propiciar a gestão eficiente dos dados resultantes dos
processos de negócio. Segundo Souza et al. (2012), o Data Warehouse (DW) é um
dos responsáveis por centralizar as informações dos sistemas transacionais,
buscando criar uma única fonte de informação para toda organização. Os dados
armazenados possibilitam a execução de análises preditivas e o monitoramento das
operações. Essas análises permitem a identificação de melhorias nos processos de
negócio, maior eficiência no controle interno e a identificação de novas
oportunidades de mercado, conforme Golfarelli e Rizzi (2009). Todavia, para que o
DW alcance seus objetivos é necessário o envolvimento de diversos departamentos
que possuem metas e necessidades distintas. Assim, para atendê-los, de forma
corporativa, é fundamental a aplicação de processos eficazes de gerenciamento de
requisitos.
A norma NBR/ISO 9126-1 (2003) Engenharia de Software – Qualidade de
software produto – Parte 1: Modelo de qualidade - declara que a qualidade do
produto de software configura-se no atendimento das necessidades reais do usuário.
E, em termos da habilidade, de satisfazer necessidades explícitas e implícitas. A
mesma norma relata a necessidade de se atentar para as seguintes situações: (1) o
usuário pode não ter consciência de suas necessidades reais; (2) as necessidades
podem mudar após serem explicitadas; (3) usuários diferentes podem ter
necessidades específicas; e (4) pode haver situações em que é impossível consultar
todos os usuários. Essas situações são observadas nos projetos de DW, pois se
tratam de projetos corporativos, com diversos usuários, com necessidades
específicas que mudam durante o tempo de projeto.
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A implantação de um sistema de suporte à decisão é diferente da
implementação de um sistema transacional, de acordo com Golfarelli e Rizzi (1999).
Um sistema transacional tem como objetivo automatizar uma atividade operacional.
Logo, ele tem uma função específica. Já um sistema de suporte à decisão como o
DW é fortemente direcionado por dados e, assim, seu desenvolvimento depende das
informações proeminentes desses sistemas transacionais e é utilizado por diversos
perfis de usuários e áreas diferentes, para a análise do processo de negócio,
Heijden (2009). E, por ser uma base analítica, seus requisitos variam no tempo do
projeto, tendo como alguns motivadores: a mudança do escopo do negócio, a
criação de novas áreas de análise, a necessidade de atender a uma meta especifica
e a criação de um novo produto.
Para atender às características de um projeto de DW, ao longo dos anos,
diversos métodos de documentação e de levantamento de requisitos têm sido
propostos e examinados por estudiosos como Bruckner, List e Schiefer (2001),
Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008), Jukic e Nicholas (2010), Di Tria, Lefons e Tamgorra
(2012) e Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013). Entretanto, escolher a método adequado
continua a ser um desafio para as organizações, pois poucos estudos foram
aplicados em sistemas reais. Dessa forma, os cenários propostos necessitam de
adaptações para aplicação em ambientes empresariais.
Existem três abordagens de direcionamento dos projetos de DW, sendo
elas: orientação a dados (data-driven), quando os requisitos de informações para o
DW são derivados da modelagem dos sistemas transacionais; orientação a
requisitos (requirement-driven), quando o usuário faz a requisição das informações
que são necessárias para sua atividade; e orientação a metas (goal-driven), quando
os requisitos visam ao atendimento de uma necessidade específica e, muitas vezes,
temporária. Cada método apresenta vantagens e desvantagens, assim, estudos
mais recentes sugerem métodos híbridos, com objetivo de aproveitar o melhor de
cada abordagem.
Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008) defendem o uso do método orientado a
metas e orientado a dados como direcionadores do levantamento de requisitos. Em
seu estudo utilizam o framework i*, que é um método destinado à modelagem de
contextos organizacionais, baseado nos relacionamentos de dependência entre os
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atores participantes. O principal objetivo do framework i* é representar, com uso de
modelos, os atores participantes e as dependências entre eles, para que suas metas
sejam alcançadas, os recursos fornecidos, as tarefas realizadas e as necessidades
satisfeitas, ou razoavelmente satisfeitas. As informações adquiridas após a
modelagem servem de insumos para identificar quais metas são relevantes para o
processo de negócio e, com auxílio do método orientado a dados, são identificados
os sistemas origem de dados. Posteriormente,definidas as metas e a origem da
informação, é construído o modelo de dados composto de tabelas fato, dimensões e
métricas (geradas após o entendimento das necessidades corporativas e refinadas
com apoio dos envolvidos no projeto). Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008) buscam
estabelecer um processo eficaz para o levantamento dos requisitos que se baseia
na visão de negócio. Todavia, deixa algumas questões em aberto quanto à
complexidade do projeto (porte), número de origens avaliadas e apoio aos requisitos
não funcionais.
Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012), sugerem o uso de um método híbrido
baseado na orientação por requisitos e orientação por dados. Propõe um processo
de levantamento dos requisitos baseado no framework i*, contudo utiliza-o apenas
na obtenção dos requisitos de projeto. Eles defendem que para interligar os
requisitos do usuário e os sistemas origem é necessário executar uma avaliação dos
atributos (visando identificar a disponibilidade da informação nesses sistemas). Após
esses levantamentos se desenvolve o modelo conceitual que pode ser derivado dos
sistemas origem de informação. Para isso, os autores sugerem o uso de um
algoritmo que facilite a construção desse artefato. O estudo compara o método
proposto com os métodos mais conhecidos e descreve os resultados dessa
avaliação. O processo apresentado concentra-se na fase de modelagem e deixa
abertas as questões , por exemplo, de como trabalhar o processo de
desenvolvimento e a identificação dos requisitos não funcionais, entre outras etapas
necessárias para implantação do DW.
Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) também defendem um método híbrido,
baseado na orientação por requisitos, por metas e por dados. O estudo se concentra
na definição de um processo de desenvolvimento para DW e apresenta fases como:
desenvolvimento, priorização, modelagem e implantação. Para cada abordagem
(orientação por requisitos, ou metas ou dados) existe um processo de análises com
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atividades que devem ser executadas. O processo é relevante, pois fornece um ciclo
de desenvolvimento que pode, facilmente, ser adaptado às organizações. Scholtz,
Cilliers e Ferreira (2013) não levam em consideração o uso de níveis de abstração
para auxiliar a criação de artefatos especializados por necessidade,

como os

dedicados aos desenvolvedores ou à equipe de negócio e infraestrutura, por
exemplo,. Este tipo de abstração é considerado no estudo de Bruckner, List e
Schiefer (2002) e o uso dessas camadas resultou como bem sucedido. O estudo de
Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) não detalha como a modelagem de dados pode ser
desenvolvida, que é o foco dos estudos de Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008) e Di Tria,
Lefons e Tamgorra (2012).
Dessa forma ainda restam algumas questões aguardando esclarecimentos.
A primeira delas é quanto ao resultado dos experimentos citados, uma vez que, com
exceção a Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008), os demais estudos foram executados em
ambientes controlados e não no contexto empresarial, onde as variáveis podem se
modificar a qualquer momento. Os métodos não apresentam um modelo que atenda
todo o ciclo de desenvolvimento.
Os métodos que utilizam apenas uma das três teorias citadas (orientação
por requisitos, ou por metas ou por dados) apresentam uma cobertura menor dos
riscos da construção de um sistema de DW, eles focam em problemas específicos
como documentação, processo de construção ou modelagem. Assim, entende-se
que os métodos híbridos podem mitigar mais riscos de projeto e são foco dos
estudos mais recentes.

1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é comparar os três métodos híbridos de
levantamento de requisitos para DW: Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008), Di Tria, Lefons
e Tamgorra (2012) e Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013), visando verificar: (1) as
vantagens e desvantagens de cada método, (2) os possíveis cenários de aplicação e
(3) os cuidados necessários ao aplicar separadamente cada um desses métodos.
Como objetivo secundário busca-se: (4) analisar como os métodos mapeiam os
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requisitos, (5) como propõe a documentação dos requisitos e (6) como executam a
modelagem conceitual.
Os critérios foram definidos levando em consideração as características
apresentadas nesses trabalhos. Esses mesmos pontos são identificados como
riscos ou problemas nos projetos de DW nos artigos de Candal-Vicente (2009),
Legodi e Barry (2010) e Al-Debei (2011). Esses critérios estão inseridos no contexto
de levantamento de requisitos, que é foco desta dissertação.
Por fim, os resultados são apresentados considerando cada método,
subdividido por grupos funcionais. Sendo eles: (1) visão geral; (2) levantamento de
requisitos; (3) documentação; e (4) modelagem conceitual. O detalhamento desses
grupos será feito na seção 3.

1.3 Contribuições
A presente dissertação identificou a existência de diversos estudos que
propõem diferentes processos para detalhamento de requisitos para sistemas de
DW. Todavia, em sua grande maioria, os estudos se concentram em sistemas do
ambiente controlado e descrevem, de forma concisa, a aplicação do método
pesquisado. Além disso, o pesquisador ou profissional que atua em um ambiente
empresarial dispõe de diversas propostas com poucas ferramentas que auxiliem a
comparação entre os estudos. Assim, esta dissertação visa auxiliar na escolha do
método mais adequado às características de cada cenário em particular.
O estudo comparativo é baseado em um cenário de uma instituição
financeira de grande porte, onde será executado cada método selecionado, com
objetivo de verificar e avaliar sua eficácia e completude. A comparação dos três
métodos torna-se importante para esclarecer as vantagens de se utilizar um método
híbrido, ao mesmo tempo em que são esclarecidos também os diferenciais de cada
método.
Durante o estudo comparativo são retomados os conceitos das abordagens
utilizadas para levantamento de requisitos para DW‚ sendo eles: orientação aos
dados‚ aos requisitos e às metas. Essas teorias, muitas vezes, são aplicadas no
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contexto empresarial sem o entendimento de suas características e consequências,
gerando ‚ assim, dificuldades ou falhas no processo de desenvolvimento do DW.

1.4 Método do Trabalho
A presente dissertação propõe um estudo comparativo entre três métodos
híbridos de levantamento de requisitos para DW. O cenário proposto para aplicação
do experimento é de uma empresa financeira, de grande porte, que possui sua
matriz situada na cidade de São Paulo, com unidades distribuídas pelo Brasil,
América do Sul e Estados Unidos. A área responsável pelo desenvolvimento das
soluções de DW situa-se em São Paulo e tem como responsabilidade apoiar todas
as áreas administrativas que necessitam de informações para análise de seus
produtos e serviços.
A especificação do experimento é construída declarando os processos e as
atividades que serão executadas para aplicação do experimento. Como a
dissertação tem o objetivo de realizar um experimento comparativo também são
apresentadas as atividades que cada método possui e o seu agrupamento funcional.
Por fim, são referenciadas as métricas, seus objetivos e como elas apoiam o
experimento.
As métricas são definidas em quatro grupos funcionais, sendo eles: visão
geral, levantamento de requisitos, documentação e modelagem conceitual. Esses
grupos possuem métricas específicas que atendem suas características. Para os
grupos visão geral e documentação é proposto um roteiro de qualidade baseado na
norma IEEE 830 (1998) e no Processo Unificado da Rational (RUP – Rational
Unified Process), para o levantamento de requisitos são utilizadas as métricas de
qualidade definidas por DAVIS et al. (1998), para a documentação utiliza-se também
a norma IEEE 830 (1998) e para a modelagem conceitual são utilizadas métricas de
qualidade de modelos multidimensional, definidas por Calero et al. (2001) e também
em Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012).
No item “Implementação” do experimento são executadas as atividades,
conforme as propostas de cada método avaliado. A apresentação dos resultados
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das atividades desses métodos é feita de forma a facilitar o entendimento do leitor.
Assim, alguns resultados são exibidos parcialmente na seção, contudo todos os
resultados estarão mencionados e referenciados no apêndice da dissertação.
No item “Análise dos Resultados” são reapresentadas as métricas definidas
e aplicadas aos dados obtidos na fase de implementação do experimento (seção 4).
Os resultados são analisados, interpretados e apresentados em forma de gráficos ou
tabelas que permitem a avaliação comparativa. Para cada item de qualidade
atendido será atribuída uma pontuação que possibilitará a compreensão do método
mais completo.

1.5 Organização do Trabalho
A seção 2, Levantamento de requisitos para DW, são resumidos alguns
conceitos sobre requisitos de software, apresentando também a concepção de
levantamento de requisitos com foco nos projetos de DW. E, ainda, são introduzidos
os estudos que descrevem o “estado da arte” e fundamentam esta dissertação.
A seção 3, “Especificação do Experimento”, descreve o protocolo segundo o
qual, o experimento será conduzido. São descritas todas as fases desse
experimento e como elas são aplicadas à pesquisa.
A seção 4, “Implementação do Experimento”, apresenta todos os passos da
aplicação dos métodos selecionados referentes aos artigos Giorgini, Rizzi e Grazetti
(2008), Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012) e Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013). E,
nele é implementado o estudo de caso proposto, bem como os resultados da
aplicação dos métodos.
A seção 5, “Análise dos Resultados”, apresenta os resultados das análises
referentes aos critérios de comparação: (1) o método que melhor mapeia os
requisitos de negócio e suas metas; (2) que melhor documenta o projeto de DW; e
(3) que apresenta o modelo conceitual mais completo mediante um cenário
proposto.
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Na seção 6, “Conclusão” são apresentados: a análise final do experimento, o
resumo dos principais pontos levantados, as considerações mediante o resultado e
os próximos passos e oportunidades para continuidade do estudo.
No apêndice A, é apresentado, de forma reduzida, o modelo de dados do
sistema de Gestão de Ofícios, que é foco do experimento realizado.
No apêndice B, são apresentadas as notações e o complemento de análise
do método GRAnD.
No apêndice C, são apresentadas as notações e o complemento de análise
do método HMDW.
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2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS PARA DATA WAREHOUSE
2.1 Introdução
O levantamento dos requisitos é uma etapa fundamental na construção do
produto de software e é com ele que se avaliam as necessidades do cliente e
qualidade do produto final. O levantamento de requisitos na abordagem de DW
segue caminho diferente em relação aos sistemas tradicionais, sendo o principal
motivo as características de utilização do sistema. Nesta seção, é apresentada a
definição dos requisitos, no contexto da engenharia de software e os fundamentos
de DW. Em seguida, são apresentados os direcionadores que regem a construção
do DW. Por fim, são apresentados estudos que analisam as questões de
levantamento de requisitos para projetos de DW, bem como as lacunas que são
resultantes desses estudos e que motivaram a realização desta dissertação.

2.2 Definições de Data Warehouse
Inmon (2005) estabeleceu a definição de DW como sendo um sistema de
suporte gerencial, orientado a assunto, integrado, não-volátil, e variante no tempo.
Hou (2011) fez um estudo comparativo entre DW e bases de dados. Nesse estudo
destacou, como característica do DW, o fato das informações serem organizadas por
assunto, com armazenamento de dados históricos utilizados para análise, possuindo
grande volumetria e com funções de suporte ao negócio, enquanto um banco de
dados convencional é orientado a transações, aquisição de dados e apoio a
operações. A Tabela 1 apresenta essas diferenças.
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Tabela 1 - Comparação entre Base de Dados e Data Warehouse
Base de dados

Data Warehouse

Dados operacionais, possibilitando adição,
exclusão e frequentes atualizações

Dados analíticos com raras atualizações

Direcionado para aplicações OLTP

Poucas atualizações com operações
simples

Ferramentas de consulta

Ferramentas de análise

Fonte: HOU, Ruilian (2011)
O principal motivador na implantação de um DW é a integração de dados de
diversos sistemas origem em um único repositório, criando uma única verdade para
a organização. Isso ocorre com a aplicação de técnicas de extração dos sistemas
origem, transformações executadas para a adequação dos dados e carga em
tabelas modeladas de forma a facilitar a análise dos usuários finais (conhecido como
ETL - Extract, Transform and Load). Esses dados são utilizados via ferramentas
estatísticas ou On-line Analytical Processing (OLAP) e possibilitam uma visão geral
do negócio.
Os dados em um DW são armazenados de forma histórica e, sendo assim, é
possível recuperar a visão do negócio durante determinado período. Além disso, não
possui volatilidade dos dados o que garante que as informações sejam mantidas e
não alteradas no decorrer do tempo. Algumas políticas de expurgo de dados podem
ser aplicadas, ocorrendo quando a informação perde sua utilidade para o negócio ou
excede os prazos estimados pela organização (definidos pela equipe responsável
por executar a governança desse ambiente).
Está na competência dos sistemas de DW agregar os dados dos sistemas
transacionais das organizações na melhor modelagem dados possível. Sendo a
modelagem documentada em metadados que apoiam os usuários finais ao
executarem pesquisas e estudos. O processo de construção envolve diversos
aspectos técnicos, ferramentas e arquitetura. Enfim, o DW é um importante sistema
de tomada de decisão e possibilita o aumento da competitividade da organização.
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Segundo Golfarelli e Rizzi (2009), a literatura acadêmica classifica a
arquitetura de DW em cinco tipos: independente data marts, arquitetura de
barramento, hub and spoke, arquitetura centralizada e arquitetura federada. Outra
classificação é apresentada por Golfarelli e Rizzi (2009) que se refere às camadas
de visualização, sendo: a camada única composta por views que representam o DW
e são modeladas de forma multidimensional com as informações dos sistemas
origem; camada dupla é a separação física dos sistemas origens e do DW; a
camada tripla em que também há a separação entre os sistemas origens e o DW,
contudo, utilizando uma camada intermediária em que é tratada a qualidade de
dados.
A arquitetura implantada na instituição financeira que é foco desta
dissertação é a “arquitetura centralizada”. Nessa arquitetura os sistemas origens
fornecem informações que são carregadas via processo de ETL no DW na menor
granularidade possível. Para suprir as camadas de visualização, visões podem ser
criadas com uso de views ou com a criação de Data Marts. A Figura 1 apresenta a
arquitetura de DW da instituição financeira.
Figura 1 – Arquitetura de Data Warehouse presente na Instituição Financeira

Fonte: Elaborado pelo autor
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2.3 Requisitos de Data Warehouse
Golfarelli e Rizzi (1999) declaram em seus estudos que projetar sistemas
DW requer o desenvolvimento de técnicas diferentes das adotadas no projeto de
sistemas tradicionais.
Jukic e Nicholas (2010), em seu estudo, identificam os fatores que
impactam, negativamente, o sucesso de um projeto de DW, são eles: ausência de
objetivos que justifiquem o projeto, problemas no gerenciamento de expectativas,
dificuldade na adoção da ferramenta, por problemas de entendimento das áreas
solicitantes, suposições incorretas, planejamento inadequado e problemas de
comunicação entre as áreas de negócio e a equipe de desenvolvimento. Jukic e
Nicholas (2010) concluíram que muitas das dificuldades identificadas podem,
efetivamente, ser atribuídas à inadequada definição de requisitos.
Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008), Jukic e Nicholas (2010) e Bruckner, List e
Schiefer (2001) afirmam em seus estudos a necessidade de adoção de um processo
para desenvolvimento do sistema de DW. Giorgini, Rizzi e Grazetti (2005) e Jukic e
Nicholas (2010) acreditam que os projetos de DW seguem o ciclo de vida dos
sistemas de tomada de decisão que são planejamento, análise, projeto e
implementação. Bruckner, List e Schiefer (2001) propuseram um processo mais
específico e focado no detalhamento dos requisitos, por níveis de abstração.
A literatura acadêmica classifica o levantamento de requisitos para DW em
três abordagens especificas: orientado a dados, a requisitos e a metas. É relevante
para o sucesso do projeto que o analista de requisitos, bem como os demais
envolvidos entendam em qual método estarão atuando, suas características e
possíveis riscos envolvidos. A seguir, são apresentadas as abordagens.

2.3.1 Abordagem orientada a dados
Segundo Golfarelli (2010), na abordagem orientada a dados (data-driven)
concentra-se na análise dos sistemas origem para estabelecer o escopo e as
funcionalidades do DW. A abordagem começa com a análise das origens de dados
estabelecendo quais atributos disponíveis devem compor o DW, sem muitas
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interações com os usuários tomadores de decisão. Nessa abordagem a construção
do ETL é simplificada, contudo reduz o foco no atendimento dos requisitos de
negócio, pois não considera a análise das suas necessidades de negócio mais
imediatas.

2.3.2 Abordagem orientada a requisitos
Segundo

Golfarelli

(2010),

na

abordagem

orientada

a

requisitos

(requirement-driven) o levantamento começa na determinação das necessidades de
informação dos usuários. Nesse contexto, fica para o segundo momento a avaliação
comparativa entre os requisitos levantados e a disponibilidade de dados nos
sistemas origem. A construção do ETL nessa abordagem exige mais esforço, pois
necessita se adequar aos requisitos levantados. Dificulta a evolução do DW quanto
à completude dos dados dos sistemas origem, uma vez que só serão consideradas
as informações que foram identificadas no levantamento de requisitos. A ausência
de governança dos projetos que seguem essa abordagem pode gerar duplicidade de
informações

e

consumo

maior

de

infraestrutura

de

processamento

e

armazenamento.

2.3.3 Abordagem orientada a metas
Segundo Golfarelli (2010), na abordagem orientada a metas (goal-driven) os
esforços se concentram em entrevistas com a alta gerência. Diferentes visões são
analisadas e agrupadas, a fim de se obter uma imagem coerente e indicadores
quantificáveis. Essa abordagem é tipicamente top-down e visa atender aos
processos chaves de negócios. A aplicabilidade dessa abordagem depende da
vontade da Alta Direção da empresa em participar do processo de desenvolvimento.
Normalmente, requer conhecimento da equipe de projeto para traduzir os requisitos
do alto nível em indicadores. A abordagem busca maximizar a probabilidade da
correta identificação dos indicadores relevantes, reduzindo assim o risco de
obsolescência.
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2.4 Trabalhos Relacionados a Levantamento de Requisitos para DW
Nesta subseção são apresentados dois métodos que utilizam a orientação a
requisitos. O estudo 1 utiliza casos de uso e enfatiza a necessidade de artefatos
especializados por níveis de abstração. O estudo 2 propõe um processo iterativo
para detalhamento dos requisitos. Ambos os estudos são detalhados, pois se busca
definir um processo de levantamento de requisitos.

2.4.1 Estudo 1: Orientação a requisitos com ênfase nos artefatos
Bruckner, List e Schiefer (2001) propuseram um processo para levantamento
de requisitos baseado em casos de uso (UML) e por níveis de abstração. A
utilização dos casos de uso surge como um facilitador da comunicação entre
interessados, especialistas, projetistas de DW e outros profissionais com diversos
níveis de conhecimentos. Para alcançar todos os grupos descritos são sugeridos
três níveis de abstração (negócio, cliente e requisitos de sistema), pois assim utilizase a linguagem e o detalhamento adequado para cada nível. Nesse contexto, o
estudo propõe um processo baseado neste fluxo de abstração, descrito na Figura 2.
Bruckner, List e Schiefer (2001) destacam a necessidade de refinamento dos
casos de uso para assegurar que os requisitos sejam precisos, completos e reflitam
as características de qualidade desejadas. Assim, é sugerido o refinamento com
aplicação de um processo iterativo seguido das etapas: detalhar, confirmar, rastrear
casos de uso repetidos, verificar suas dependências e obter a visão do todo. O
estudo não declara qual abordagem de levantamento de requisitos é utilizado (se
orientado a dados, a requisitos ou a metas), porém como direciona seus artefatos
para os requisitos do usuário, é possível identificar que é utilizada a abordagem
orientada a requisitos.
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Figura 2 – Modelo de requisitos por níveis de abstração

Fonte: Bruckner, List e Schiefer (2001)
O estudo apresenta preocupação quanto à definição de um processo que
descreva o ciclo de desenvolvimento dos sistemas de DW. Também mostra a
preocupação em facilitar a comunicação entre os diversos envolvidos com o
sistema. Para isso, sugere os casos de uso como um facilitador dessa comunicação,
pois é uma ferramenta eficiente para atender aos diversos níveis de abstração
propostos. Por fim, em seu fluxo de levantamento de requisitos deixa evidente a
necessidade de se registrar os requisitos técnicos, contribuindo, assim, para o
entendimento das equipes de desenvolvimento.
A proposta de Bruckner, List e Schiefer (2001) deixa algumas lacunas, pois
não evidencia os resultados observados na aplicação do método (vantagens e
desvantagens). O estudo não detalha a composição de cada artefato, não entra em
detalhes quanto à modelagem dos dados e deixa sem resposta qual abordagem de
levantamento de requisitos foi usada.
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2.4.2 Estudo 2: Orientação a requisitos com ênfase no ciclo iterativo
Jukic e Nicholas (2010) defendem que os projetos de DW apresentam um
ciclo de desenvolvimento semelhante entre si, e composto por: (1) levantamento de
requisitos e definição do DW; (2) modelagem e projeto de dados; (3) projeto e
desenvolvimento de ETL; (4) especificações de aplicações front-end (levantamento
de requisitos e definições); (5) projeto front-end e desenvolvimento do DW; (6)
implantação e utilização; e (7) manutenção e evolução. Nesse ciclo, o estudo se
concentra no levantamento de requisitos e definição do DW. A Figura 3 apresenta o
processo de levantamento dos requisitos.
Segundo Jukic e Nicholas (2010), o processo de levantamento de requisitos
ocorre de forma iterativa, ou seja, as quatro etapas se repetem para refinamento dos
requisitos até se obter a qualidade desejada. A seta 1.1 na Figura 3 indica o primeiro
passo no processo de levantamento de requisitos. Na primeira iteração a análise
ocorre em alto nível e, nas subsequentes, o nível de detalhe é aumentado. Nessa
etapa é definido como o DW será usado pelos analistas e outros usuários. Na
primeira iteração são obtidos o conjunto de requisitos, as oportunidades, os
assuntos, os direcionadores e a visão desejada para o DW. É recomendado que as
necessidades sejam priorizadas em categorias, como, por exemplo, obrigatória,
desejável e recomendada permitindo, assim, maior flexibilidade no processo de
desenvolvimento e facilitando a análise de custo ou limitações técnicas.
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Figura 3 - Processo de levantamento de requisitos

Fonte: Jukic e Nicholas (2010)
Na seta 1.2, são consideradas as implicações que o primeiro conjunto de
requisitos tem sobre os detalhes do futuro DW. Os sistemas origem são mapeados,
e os detalhes iniciais do modelo de DW e do processo de ETL são identificados.
Durante o processo, algumas partes do levantamento inicial de requisitos podem ser
eliminadas ou identificadas novas necessidades que devem ser consideradas, após
análise dos detalhes do DW.
O passo 1.3 da Figura 3 indica que houve a modificação dos requisitos em
relação ao levantamento inicial (passo 1.1), depois de considerados os detalhes
do DW.
O passo 1.4 da Figura 3 representa o retorno dos requisitos para avaliação e
detalhamento junto à equipe de negócio. Esse retorno dos requisitos é relevante
para que os analistas de negócio entendam as modificações e identifiquem a
contribuição para os resultados finais. Caso surjam novas melhorias o processo é
retomado iniciando uma nova iteração.
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Jukic e Nicholas (2010) reforçam a importância do processo iterativo, os
passos 1.1, 1.2, 1.3, e 1.4 devem ser executados até alcançar o detalhamento ideal.
Também é relevante observar que a iteração final de todo o processo deve acabar
com o passo 1.4, a fim de garantir que o conjunto de requisitos seja aprovado pelos
usuários finais da área de negócio. Isto é ilustrado na Figura 3, mostrando a
sequência de passos no processo de levantamento dos requisitos do DW com base
na definição do quadro apresentado na Figura 4.
Por fim, Jukic e Nicholas (2010) sugerem que único tipo de desenvolvimento
que pode ocorrer durante o levantamento de requisitos é a criação de protótipos com
dados amostrais para validação dos requisitos.
Figura 4 – Processo iterativo de requisitos

Fonte: Jukic e Nicholas (2010)

2.5 Levantamento de Requisitos para DW com Abordagens Híbridas
Os próximos estudos a serem apresentados e principais focos desta
dissertação, utilizam mais de um método para identificar os requisitos dos usuários
e, além disso, usam métodos auxiliares de apoio. Esses são os estudos que
passarão por análises comparativas, com objetivo de identificar qual oferece o
melhor resultado, em relação aos critérios declarados na subseção 1.2.
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2.5.1 Estudo 1: Orientação a requisitos e a metas
Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008) apresentam o método GRAnD (Goaloriented Requirement Analysis for Data Warehouses). O método é baseado nas
abordagens orientadas a metas e a dados. O estudo utiliza o framework i* para
modelagem de contextos organizacionais, com base nos relacionamentos de
dependência entre os atores participantes. O framework i* é uma ferramenta
(estratégica) que possibilita o entendimento das necessidades dos atores facilitando,
assim, o entendimento do negócio pelo engenheiro de requisitos, durante a
modelagem do sistema.
O framework i* possui conceitos de meta, agente e as notações de
relacionamentos que são utilizadas para suporte de todo o processo de
desenvolvimento. Durante o levantamento dos requisitos são identificados os
domínios, as necessidades de cada envolvido e a dependência entre eles. Essas
informações possibilitam identificar as principais metas, as tarefas que executam e
quais recursos são necessários para apoio no projeto. As dependências
identificadas entre os envolvidos possibilitam responder questões com o “porque”, “o
que” e “como” (identificando as funcionalidades que o sistema deve atender) e
possibilitam a validação junto aos envolvidos dos requisitos do software. Giorgini,
Rizzi e Grazetti (2008) apresentam as notações utilizadas:
Ator: um ator representa uma das partes envolvidas da empresa. Assim, ele
pode ser modelado como um agente físico ou software. Possui comportamentos que
descreve um contexto específico. Usa-se o termo ator para fazer referência à
qualquer unidade à qual se possa atribuir dependências intencionais.
Dependências: uma dependência representa um acordo entre dois atores.
Pode ser uma meta a ser cumprida, uma tarefa a ser executada, ou um recurso a
ser entregue.
Diagrama do ator: é um gráfico de atores relacionados por dependências.
Diagrama estratégico: ele é usado para representar os fundamentos lógicos
que regem as relações entre os atores. É nesse diagrama que os objetivos de um
ator são analisados, as dependências com outros atores são estabelecidas e as
metas são decompostas em objetivos.
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Segundo o estudo, ao analisar os requisitos de negócios para DW, dois
aspectos devem ser levados em consideração. O primeiro, a análise do contexto
organizacional em que o DW está inserido. E segundo, a forma de capturar os
requisitos funcionais e não funcionais, sendo que é necessário identificar o desejo
de cada tomador de decisão.
A Figura 5, ilustra as fases de análise propostas pelo método GRAnD
(perspectivas dos tomadores de decisões e dos envolvidos). Esse método foi
aplicado em um caso real de uma instituição financeira. O produto de software foi
um sistema de BI. Contudo, como simplificação o artigo aborda uma das frentes de
trabalho focada nas transações bancárias.
A modelo organizacional consiste de três diferentes atividades: (1) análise
de metas, para as quais atores e o diagrama estratégico são produzidos; (2) análise
das tabelas fatos, as quais são identificadas com o apoio dos diagramas
estratégicos; e (3) análise de atributos, para os quais os diagramas estratégicos
também fornecem insumos. Cada fase possui um diferente processo iterativo,
utilizando como entrada os resultados do diagrama produzidos na fase anterior.
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Figura 5 – Processo do método GRAnD

Fonte: Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008)
O modelo de decisão é a segunda proposta do método que sugere uma
análise com foco nas metas dos envolvidos na tomada de decisão. A análise é,
substancialmente, diferente da análise organizacional, já que o objetivo principal não
é modelar a organização como ela é, mas sim modelar como o DW pode apoiar o
processo

de

decisão

na

organização.

Basicamente,

concentram-se

nas

necessidades do DW a partir da perspectiva dos tomadores de decisão. Primeiro
todos os tomadores de decisão são identificados; em seguida para cada um deles
quatro etapas são realizadas: (1) análise de objetivo, que produz diagramas de
justificativa; (2) análise de tabelas fato; (3) análise de dimensões; e (4) análise de
métricas.
O modelo organizacional produzido pela análise de requisitos representa os
principais dados em que a operação da empresa se baseia, portanto, a partir dela
são identificados os atributos mais relevantes que fazem parte do sistema origem.
Por outro lado, o modelo de decisão descreve as necessidades dos tomadores de
decisão. A junção dos dois modelos gera uma análise de requisitos aderente às
necessidades do negócio e o detalhamento para atender às principais demandas de
informações que o DW deve prover.
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O estudo indica o uso de duas abordagens para levantamento de requisitos:
híbridos (orientado a metas e a dados) ou apenas orientada a metas. A abordagem
mista une as características da orientação por dados com as garantias de
atendimento aos requisitos principais da organização (metas). Na verdade, as
exigências derivadas durante a modelagem organizacional e de decisão são
compatíveis com o sistema origem para gerar a modelagem do DW. Três etapas
estão envolvidas: (1) mapeamento das tabelas fatos, dimensões e métricas
identificadas durante a modelagem de decisão e a análise no sistema origem para
garantir a disponibilidade dos dados necessários para atender ao escopo sugerido;
(2) construção do modelo conceitual aderente às possibilidades identificadas no
sistema origem; e (3) o refinamento para garantir o atendimento aos requisitos
mapeados e escopo do DW.
A aplicação do método orientado a metas, quando não há acesso ou
preocupação de mapear o sistema origem, implica em riscos no atendimento aos
envolvidos. Assim, a garantia de um resultado satisfatório dependerá da experiência
do analista de requisitos e da sua capacidade de interagir, produtivamente, com os
especialistas do sistema produto a fim de identificar as oportunidades de atributos
que atendam aos requisitos solicitados.
O método GRAnD é apoiado por uma ferramenta chamada de DW-Tool1,
que foi desenvolvida em Java e apoia os analistas de requisitos na modelagem. A
técnica foi aplicada em um projeto de DW, em um ambiente empresarial
organizacional.

Foram

observados

os

seguintes

resultados

da

aplicação:

primeiramente, a aplicação do método reduz o risco de fracasso do projeto, uma vez
que os requisitos são levantados desde a fase inicial do projeto e alcançam um
modelo de dados alinhado com os sistemas origem. Segundo, que o levantamento
organizacional e dos tomadores de decisão resultante da aplicação do framework I*
favorece o alinhamento com as necessidades dos clientes e da organização. Por
fim, foi identificado que apesar da complexidade de aplicação da modelagem
organizacional sua aplicação é relevante para apoiar na decisão das necessidades
dos clientes, na análise, documentação e na modelagem final do DW.
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2.5.2 Estudo 2: Orientação a requisitos e a dados
Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012) em seu estudo propõem a utilização de
um método híbrido (que será chamado de HMDW - Hybrid methodology for Data
Warehouse conceptual) baseado nas vantagens das abordagens orientadas a dados
e a requisitos. A contribuição do estudo é a definição de um método que considera a
modelagem de dados utilizando o modelo DFM (DFM - Dimensional Fact Model) e a
formalização das necessidades dos clientes, que é representada pela modelagem
multidimensional em UML, devido ao seu nível de padronização. Essa modelagem
em UML é suportada pelas informações obtidas via framework I* e é de fácil
compreensão entre os clientes e os desenvolvedores de sistemas.
O modelo de dados multidimensional, em UML, representa a visão do
usuário (requisitos do sistema) e o modelo em DFM que representa uma visão
baseada na árvore de atributos dos sistemas origem (orientação a dados) gera o
entendimento das necessidades do cliente diante da disponibilidade de dados dos
sistemas origem. O método possui cinco macros passos, sendo: análise de
requisitos, modelagem multidimensional, validação dos atributos, geração da árvore
atributos e a modelagem final. A Figura 6 ilustra o fluxo proposto pelo método, em
que a linha pontilhada distingue o avanço proposto pelo estudo mediante os
métodos já existentes.
O método sugere o uso de um algoritmo, o que permite a automatização
para a criação de modelos hierárquicos (ao se aplicar o método de orientação a
dados). Na geração desse modelo existia uma limitação quando encontrado o
relacionamento do tipo de muitos para muitos. Em seu estudo Di Tria, Lefons e
Tamgorra (2012) eliminam essa restrição, conseguindo assim uma modelagem mais
eficiente. Outro diferencial em relação aos estudos anteriores é que, ao iniciar a
modelagem via método orientado a dados, os autores focam na identificação das
tabelas fatos. Esse método considera a modelagem UML um insumo de entrada que
apoia a definição das tabelas (que dessa forma são criadas com alinhamento das
necessidades dos clientes). Essa fase é composta pela definição das dimensões, da
métrica, das hierarquias, dos atributos e otimização.
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Figura 6 – Processo do método HMDW

Fonte: Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012)
Para validar seu estudo Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012) executaram um
processo de comparação entre os outros estudos que propõem soluções
semelhantes. O método comparativo avalia a complexidade dos modelos gerados
com as seguintes métricas: o número de tabelas de dimensão (NDT – number of
dimension table), número de tabelas (NT – number of table), o número de atributos
de cada tabela de dimensão (NADT – number of atributes of dimension table), o
número de atributos somado ao número de chaves estrangeiras de uma tabela de
fatos (NAFT – number of atributes plus the number of fereign keys of fact table),
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número de atributos da modelagem (NA – number of atributes), número de chaves
estrangeiras na modelagem (NFK – number of foreign keys), relação entre atributos
do modelo (RSA – ratio of star atributes) e relação entre as chaves estrangeiras
(RFK – ratio of foreign keys).
Obtendo os seguintes resultados, quando comparado com estudos de
mesmo objetivo e avaliados em um mesmo cenário:
Tabela 2 – Métricas para avaliação da complexidade dos modelos de dados

Fonte: Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012)
Além da análise anterior também é avaliado o nível de compreensão dos
modelos em UML, utilizando as seguintes métricas: número base de classes do
esquema (NBC - number of base classes), número total de classes no modelo (NC total number of classes), número de classes de base por dimensão (RBC – number
of base classe per dimension), número de atributos D e DA das classes base (NABC
– number of D and DA atributes of the base classes), número total de atributos no
modelo (NA – total number of attributes); número de relações de hierarquia do
modelo (NH – number of hierarchy relationships of the schema); e aprofundamento
máximo do relacionamento das hierarquias (DHP – maximum depth of the hierarchy
relationships).
Obtendo-se os seguintes resultados:
Tabela 3 – Métricas para avaliação da compreensibilidade dos modelos de dados

Fonte: Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012)
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Assim, seu estudo concluiu que a orientação a requisitos é a abordagem
mais eficaz na captação das necessidades do usuário e, que aplicada junto à
orientação a dados, alcança uma cobertura maior dos requisitos definidos. Nesse
contexto, o framework i* é uma das abordagens atuais que possibilitam alcançar
esse objetivo. O resultado do projeto é um modelo conceitual expressando uma
concepção multidimensional, de acordo com a modelagem UML. A extensão desse
método consiste na avaliação de modelo UML com os sistemas origem, a fim de se
obter um modelo multidimensional que, tanto capta as necessidades do usuário,
como está de acordo com os atributos do sistema origem.
O estudo considera que a modelagem UML, quando feita a validação dos
atributos junto ao sistema origem, é capaz de substituir o modelo conceitual. Assim,
possibilita que o desenvolvedor trabalhe em um modelo conceitual que contém todos
os atributos existentes e com a possibilidade de restringir atributos desnecessários
(evitando, assim, a deterioração da qualidade de DW). Ressalta-se que pode haver
dificuldades na escolha das tabelas de fatos. Sendo importante considerar o modelo
UML, pois esse já reflete a necessidade do cliente.

2.5.3 Estudo 3: Orientação aos três métodos
Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) argumentam que os métodos existentes
para DW não fornecem suporte suficiente para todo o ciclo de desenvolvimento,
assim, a documentação de metadados, os projetos lógico e físico, bem como a
implementação são muitas vezes negligenciados. Em seu trabalho os autores
propõem uma extensão para o método TDM (TDM - Triplo-Driven Data Modelling)
para incluir uma fase de implementação e de projeto. Scholtz, Cilliers e Ferreira
(2013) relatam que o método ATDM (ATDM - Adapted Triplo-Driven Data Modelling)
suporta a geração e documentação de semântica e metadados técnicos que
descrevem a estrutura do DW nos níveis lógicos, físicos e de implementação.
Conforme a Figura 7, o método ATDM de Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013)
possui três etapas primárias, que foram nomeadas como fases: de análise de
requisitos, de projeto e de implantação. A fase de análise de requisitos possui três
subdivisões que refletem as abordagens orientadas a dados, a requisitos e a metas.
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Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) incluíram dois novos passos em relação ao método
TDM no processo responsável pela análise de levantamento de requisitos orientado
a resultado (Goal-Driven), são eles: as priorizações de atributos e de relatórios.
Figura 7 – Processo do Método ATDM

Fonte: Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013)
O processo proposto por Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) considera as
seguintes atividades: mapeamento de atributos de negócio, identificação de conceito
de dados e indicadores de desempenho. No processo responsável pela análise de
levantamento de requisitos orientado a dados foram incluídos passos para
endereçar a homogeneização das tabelas e para declarar a necessidade do
metadados para criação do modelo de dados corporativo. A fase de projeto visa
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suprir as necessidades de informações técnicas e a de implantação representa os
artefatos dedicados à implementação.
O método foi aplicado na Nelson Mandela Metropolitan University (não foi
informado o ano de aplicação). A pesquisa teve como motivador a baixa
performance e concorrência que ocorria ao extrair relatórios diretamente dos
sistemas operacionais. A necessidade de um controle eficiente, de melhor gestão
dos dados e melhoria das análises gerou a demanda pelo desenvolvimento de um
DW.
Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) relataram que a aplicação do método
ATDM foi iniciada pela identificação do objetivo principal, que no estudo foi mapeado
como: "A gestão eficaz e utilização dos recursos". Em seguida, identificaram-se as
três principais áreas de negócios e o atendimento dessas áreas foram priorizados,
conforme definições em entrevistas com os usuários do departamento de
informática.
Segundo Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013), a atividade de priorização
resultou na seguinte ordem de atendimento das áreas de negócio: 1) gerenciamento
de computadores: 2) gestão de impressão; e 3) área de gestão de processos. Em
seguida, também foram identificados os três assuntos do DW: o gerenciamento do
computador, de impressão e gestão de processos. O assunto é a segmentação dos
objetos dentro do banco de dados do DW em conceitos de análise que possuam a
proposta de facilitar o uso dos clientes do DW. O método prevê também nessa etapa
a identificação dos relatórios esperados pelos usuários e sua priorização.
Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) identificaram questões de negócio e
avaliaram as necessidades em relação ao DW. Essa atividade apoiou o
levantamento das métricas utilizadas e os níveis de agregação esperados pelos
clientes. Os relatórios já existentes foram analisados, a fim de auxiliar também na
determinação dos requisitos analíticos. Assim, um conjunto de metadados foi
documentado como parte da aplicação e representado em termos de medidas e
dimensões. A aplicação do grupo de atividades da orientação a dados foi iniciada
com o reconhecimento de cinco sistemas de origem, a partir dos quais foram
identificadas e classificadas tabelas. As tabelas que eram puramente operacionais
foram removidas, o que resultou em cinco tabelas relevantes para análise gerencial:
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o PC, logon de processo, Pcounter, computadores e mesas de usuários. Em seguida
trabalhou-se na homogeneização dessas tabelas, a integração dos relatórios e a
formalização do modelo lógico.
Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) ao implantarem o projeto avaliaram o
resultado com uso de métricas, em dois experimentos diferentes. No primeiro,
testaram a eficiência dos processos de ETL em carregar os dados do sistema
origem. O DW foi atualizado a cada noite, a fim de garantir que os dados estivessem
disponíveis durante o período de trabalho. O segundo envolveu uma comparação
dos tempos de resposta entre consultas. Um conjunto de consultas típicas foi
executado com dados de 14 dias de processamento. Os tempos de execução dos
processos foram capturados e comparados.
Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) demonstraram que o método ATDM
suporta a geração e documentação de metadados e documentação técnica e é
capaz de apoiar nos níveis lógico, físico e de implementação. E concluíram que o
método é eficaz na construção e projeto de DW. Os resultados mostraram que os
tempos de resposta dos processos de ETL atenderam às metas estipuladas pelos
clientes e pesquisadores.
Scholtz, Cilliers e Ferreira (2013) identificam como limitação desse estudo o
universo amostral e reforçam que os resultados podem não refletir a realidade de
outras organizações. Em pesquisa futura informam a necessidade de um estudo
comparativo com outros métodos. Além disso, sugerem uma investigação sobre o
esforço dos desenvolvedores ao aplicar a técnica.

2.6 Considerações da Seção
Esta seção descreve os principais conceitos que fundamentam esta
dissertação e como esses se comportam, quando definidos na fase de levantamento
de requisitos para sistemas de DW. A descrição busca esclarecer como os métodos
existentes se comportam e como podem ajudar o analista de requisitos. Assim,
elegemos três métodos para avaliar, por meio de um estudo comparativo qual deles
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é o mais eficaz. A escolha levou em consideração a cobertura desses estudos e seu
potencial em mitigar problemas relacionados ao levantamento de requisitos de DW.
A revisão bibliográfica nos possibilitou identificar duas perspectivas possíveis
de análise do problema: o uso individual ou híbrido dos métodos (hibrido é a junção
de mais de um método). A análise também possibilitou identificar uma melhor
cobertura dos métodos híbridos. Assim, elegemos os seguintes métodos como foco
do estudo: (1) Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008) que propõem o Framework i*
conjugado com os métodos iterativos para derivar a modelagem e requisitos do DW;
(2) Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012) que abordam uma extensão dos métodos
híbridos, propondo uma melhoria dos estudos iniciais; e (3) Scholtz, Cilliers e
Ferreira (2013), com a definição de um processo que abrange todos os ciclos de
desenvolvimento do DW.
Como visto, existem estudos e pesquisas recentes que evidenciam a
preocupação com o levantamento de requisitos para DW. Várias abordagens foram
realizadas, contudo poucos métodos foram aplicados em ambientes corporativos.
Além disso, existem poucos estudos que comparam os métodos desenvolvidos.
Para uma organização que deseja definir um processo de levantamento de
requisitos para DW é de suma importância identificar as oportunidades de cada
método oferece.
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3 ESPECIFICAÇÃO DO EXPERIMENTO
3.1 Introdução
Nesta seção serão especificados os detalhes para desenvolvimento do
experimento que busca comparar três métodos de levantamento de requisitos para
DW. A abordagem de comparação foi desenvolvida com o objetivo de analisar os
processos e atividades similares presentes nesses métodos. A comparação por
similaridade dos processos e atividades faz-se necessária para reduzir as distorções
nesse experimento. Também será apresentado o processo pelo qual o experimento
será guiado possibilitando, assim, também sua reprodução em futuras pesquisas.

3.2 Ambiente Experimental: Cenário Corporativo
O ambiente experimental selecionado é de uma empresa brasileira do
segmento financeiro. Essa empresa possui suas unidades administrativas situadas
em São Paulo, entretanto, conta com outras áreas comerciais e administrativas
distribuídas no Brasil, Américas do Sul e Estado Unidos. A instituição possui 136.722
colaboradores, sendo que 7.000 são dedicados à área de tecnologia de sistemas. A
empresa possui um centro tecnológico que tem como objetivo dar suporte às áreas
de negócio, com a gestão de sistemas transacionais e de tomada de decisão. Nesse
polo são realizados os projetos de novos sistemas e manutenção de sistemas
legados.
A empresa apresenta diversos desafios na construção de sistemas de DW.
Primeiramente, não existe um processo eficaz de priorização de projetos, o que faz
com que projetos essenciais sejam concorrentes de projetos com baixo retorno
financeiro ou estratégico. Esta concorrência impacta a disponibilidade de orçamento,
recursos humanos e de infraestrutura e promove o aumento dos prazos de entrega
dos projetos. Esses impactos interferem na qualidade do produto e exigem um
método de desenvolvimento de software adequado para mitigar possíveis riscos.
O método de desenvolvimento de software, definido pela empresa, visa
atender a todos os projetos desenvolvidos pela área de tecnologia. A configuração
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padronizada do ciclo de desenvolvimento de software, por vezes, não atende às
características dos sistemas de tomada de decisão, uma vez que necessitam de
artefatos específicos que descrevam, por exemplo: as origens das informações, os
horários de disponibilização dos dados, as regras de negócio, as métricas
esperadas, os protótipos de tela dos relatórios OLAP, entre outros componentes
específicos que envolvam esse produto. Sendo assim, a entrega do produto de
software com a qualidade adequada depende da experiência e do conhecimento do
analista de requisitos e do desenvolvedor.
O método de desenvolvimento aplicado, além de não auxiliar no
mapeamento das principais necessidades do sistema de DW, também não provê
momentos de iteração entre a área de negócio e a área de tecnologia. Sendo assim,
muitos projetos são acompanhados pelos usuários apenas nas fases iniciais de
levantamento de requisitos e nas fases finais de homologação e/ou entrega. Logo,
os problemas de desenvolvimento são acumulados para as fases finais gerando
maior esforço nas correções, perdas de prazos e ceticismo nas áreas de negócio.
Assim, muitos projetos são finalizados sem sucesso ou atendem, apenas
parcialmente, a necessidade dos clientes.
A baixa qualidade de documentação dos projetos de DW e a ausência de
controles levam a soluções com baixo reuso. Assim, funcionalidades de ETL,
informações dos sistemas produtos e relatórios são constantemente duplicados,
gerando um mau uso de infraestrutura e do orçamento.

3.3 Projeto selecionado: Relatórios para Ofícios Jurídicos
Para execução do experimento foi escolhido um projeto de geração de
relatórios gerenciais para área jurídica. Para suprir as informações dos relatórios
solicitados é criado um DW de Ofícios que terá como origem de informações o
sistema transacional de gestão de ofícios (GO). Este sistema é responsável pela
comunicação entre a instituição financeira e o Banco Central do Brasil. A Figura 8
ilustra esta comunicação.
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A comunicação entre a instituição financeira e o Banco Central se faz
necessária quando, por motivos judiciais, os magistrados solicitam o bloqueio de
ativos financeiros existentes em nome de determinado executado.
A área de ofícios da instituição financeira necessita de controles que apoiem
o acompanhamento das solicitações enviadas pelo Banco Central. Os dados
armazenados desse processo de negócio servirão para estudos históricos de ofícios
recebidos, buscando entender as características desses chamados, em um
determinado período. Também será utilizado para acompanhamento do nível de
serviço prestado pelas áreas da instituição financeira e das equipes que suportam
esse processo. Será de responsabilidade do DW o armazenamento dos dados pelo
período de sete anos, com objetivos de atender requisições de informações legais
feitas pelo Banco Central.
Figura 8 – Fluxo de comunicação de Ofícios

Fonte: Elaborado pelo autor
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O sistema transacional GO utiliza um modelo de Entidade Relacionamento
(MER), este modelo será utilizado para identificar os atributos necessários para o
atendimento às necessidades de negócio e, assim, apoiar o desenvolvimento do
DW. Para análise do MER seguiremos as orientações dos artigos selecionados para
o experimento, respeitando os métodos, processos e atividades declaradas.

3.4 Detalhamento do experimento
Para preparação do experimento os métodos foram, previamente, avaliados
para entendimento dos seus processos e atividades, buscando, em um primeiro
momento, identificar a forma mais adequada de executar o experimento
comparativo.
Segundo HIRAMA (2012), algumas disciplinas podem ser necessárias para
desenvolvimento de um sistema, por exemplo, engenharia de hardware, engenharia
de software, engenharia de banco de dados e engenharia de usabilidade. Na análise
dos métodos utilizados, nesta dissertação, foram identificadas duas dessas
disciplinas: engenharia de software e engenharia de banco de dados, utilizadas nas
abordagens. O documento típico para as disciplinas, segundo HIRAMA (2012), é a
Especificação de Sistema, que é composta de visão geral do sistema sua descrição
funcional, a identificação de subsistemas e os modelos dos sistemas.
Utilizando as definições de HIRAMA (2012) e a análise dos métodos,
identifica-se que, para realização do experimento comparativo, é possível basear-se
nas características das disciplinas apresentadas. Assim, verifica-se que os métodos
selecionados possuem um grupo de atividades que se configuram na disciplina de
engenharia de software, que têm como objetivo absorver a visão geral do software e
seus requisitos funcionais. E outro grupo com atividades focadas na modelagem
conceitual, que compõe a disciplina de engenharia de banco de dados. Sendo
assim, três grupos de atividade são identificados: Visão de Geral, Requisitos de
Software, Documentação e Modelagem Conceitual. Esse agrupamento funcional
permite a comparação dos métodos respeitando suas características.
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O grupo Visão Geral caracteriza-se por atividades de levantamento inicial e
entendimento da demanda de software. O principal objetivo dessa etapa é a
compreensão

do

contexto

do

negócio,

identificação

dos

envolvidos,

das

necessidades de informação e de análise de oportunidades.
O grupo Requisitos de Software reúne as atividades de levantamento das
necessidades sistêmicas, com foco na automação do processo de negócio. Essa
etapa é relevante para a comunicação do projeto, captura das necessidades dos
clientes, rastreabilidade dos requisitos do software e para fase de construção.
O grupo Modelo Conceitual se caracteriza pela representação dos requisitos
mapeados e documentados, na forma de modelo de dados. Os métodos buscam
nessa fase a aderência às necessidades do cliente e promovem etapas de revisão
do artefato, buscando identificar falhas ou oportunidades de melhorias.
Os levantamentos obtidos devem ser documentados para possibilitar a
análise comparativa. Assim, cria-se a oportunidade de avaliar os artefatos de saída,
gerados por esses métodos. Para essa análise foi criado o grupo Documentação.
O principal ganho na definição de grupos de atividades é que cada grupo
possui suas características funcionais, mesmo que elas variem de um método para
outro, com níveis de detalhamento diferentes. Assim, torna-se possível a
comparação dos métodos na visão das saídas dos processos, definidos por cada
pesquisador. A Figura 9 retrata uma visão geral do experimento, com base no fluxo
de execução e nos grupos funcionais.
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Figura 9 – Visão geral do experimento proposto

Fonte: Elaborado pelo autor
O experimento seguirá o processo proposto na Figura 10, respeitando os
agrupamentos identificados. Em seguida, será detalhada cada etapa de aplicação do
método.
Figura 10 – Processo Experimental

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5 Grupo Visão Geral
O grupo Visão Geral foi definido por se tratar de uma preocupação comum a
todos os métodos, quanto ao entendimento inicial da demanda. Esse agrupamento
poderia compor o grupo Requisitos de Software, uma vez que nele será feito o
entendimento inicial das funcionalidades do sistema, das áreas envolvidas, dos
processos de negócio que serão automatizados, dos principais interessados e, em
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alto nível, da solução. Todavia, devido à importância dada pelos métodos
selecionados, optou-se pela separação.
Sendo assim, a separação ocorreu por dois motivos: primeiro devido às
características semelhantes entre o grupo de atividade e, segundo, em virtude dos
estudos de Legodi e Barry (2010), Candal-Vicente (2009) e Al-Debei (2011)
indicarem que iniciativas de DW falham por problemas na definição de escopo,
alinhamento estratégico, ausência do envolvimento dos usuários e entendimento por
parte dos desenvolvedores do escopo do projeto e do negócio. Dessa forma, a
definição da visão geral do projeto pode apoiar os envolvidos quanto ao
direcionamento do projeto, facilitando a comunicação junto à alta hierarquia. A
Tabela 4 apresenta o resumo do escopo da análise.
O experimento comparativo para o grupo Visão Geral será executado e terá
seus resultados avaliados por um roteiro de validação. Esse roteiro possui atributos
de qualidade que apontam sua aderência em relação às duas referências: IEEE 830
(1998) e o RUP. A norma IEEE 830 (1998) que fornece orientações de tópicos
pertinentes ao documento de requisitos também aborda a fase inicial e suas
necessidades. A Tabela 5 aponta as diretrizes sugeridas por essa norma.
Tabela 4 – Escopo da análise do grupo Visão Geral
Objetivo

Identificar qual método é mais eficaz no levantamento da Visão
Geral

Porque

É apontado pelos artigos Legodi e Barry (2010), Candal-Vicente
(2009) e Al-Debei (2011) como um dos fatores de sucesso para
os projetos de DW, devido à necessidade dos desenvolvedores
de conhecerem o que está sendo construído e a possibilidade
de mapear os principais envolvidos

Como

Executar as atividades mapeadas e verificar sua aderência às
normas IEEE 830 (1998) e do método RUP

Recursos

As atividades serão executadas por um analista e validado pelo
pesquisador, mediante critérios definidos

Contexto

Empresa financeira de grande porte/projeto de DWresa
financeira de grande porte/projeto de DW.

Grupo
Visão Geral

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 5 – Orientações IEEE 830 (1998) para a fase inicial
Definir a finalidade
Proposta
Especificar o público alvo
Identificar o produto de software a ser produzido
Define as funcionalidades que devem ser atendidas
Escopo
Descreve os benefícios, objetivos e metas
Estar em um nível de abstração superior à especificação
Definições

Definições de termos e abreviações necessárias para o entendimento da
solução

Referencias

Referências de documentos utilizados no decorrer da definição dos
requisitos

Visão geral

Descrição do que contém o resto do documento de requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor com base na norma IEEE 830 (1998)
A segunda referência é o RUP, pois esse prevê em seu processo o artefato
Visão, cujo propósito é descrever o produto de software na visão do interessado.
Nele são apresentados, a partir da análise e objetivos do negócio, o problema, a
proposta de solução, o panorama geral e as características do sistema. Assim, a
ausência desse artefato pode causar problemas de expectativa entre os envolvidos
no projeto, além de problemas de entendimento e comunicação. A Tabela 6, a
seguir, estabelece os principais direcionamentos do artefato.
Tabela 6 – Orientações RUP para a fase inicial
Estabelecer um acordo sobre quais problemas precisam ser resolvidos
Identificar os envolvidos no sistema
RUP
Definir as fronteiras do sistema
Descrever os principais recursos do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor com base no RUP
A escolha das duas referências deve-se, primeiramente, ao fato de serem
difundidas no meio acadêmico, mas também por não terem sido encontradas outras
referências que avaliem essa etapa do levantamento de requisitos. Assim, as duas
referências, ao sugerirem parâmetros e práticas, permitem a criação de um roteiro
de validação dos principais atributos de qualidade, bem como a avaliação de
aderência dos métodos. A Tabela 7 descreve os atributos de qualidade a serem
avaliados que foram extraídos da norma IEEE 830 (1998) e RUP.
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Tabela 7 – Roteiro de validação proposto para Visão Geral
Atributos de qualidade

Atende

Não atende

Atende
parcialmente

Define finalidade
Descreve o Problema
Identifica os envolvidos
Define fronteira do sistema
Descreve os principais recursos
Identifica o produto de software a ser produzido
Define as funcionalidades que devem ser
atendidas
Descreve os benefícios, objetivos e metas

Fonte: Elaborado pelo autor com base no RUP e IEEE 830 (1998)
Os atributos de qualidade serão avaliados mediante a execução das
atividades relacionadas por cada método.
As atividades dessa etapa do processo para o método GRAnD são
apresentadas na Tabela 8.
Tabela 8 – Lista de atividade do método GRAnD
Macro Atividade

Atividade
Mapear atores
Mapear subatores
Mapear dependências

Criar Diagrama de Atores

Mapear metas
Mapear submetas
Identificar a contribuição das metas
Modelagem do Diagrama de Atores

Diagrama Estratégico

Criar diagrama estratégico

Tabelas Fato

Identificar as Tabelas Fato

Atributos

Identificar os principais atributos

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no método GRAnD
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As atividades dessa etapa do processo para o método HMDW são
apresentadas na Tabela 9.
Tabela 9 – Lista de atividade do método HMDW
Macro Atividade

Atividade
Mapear atores

Modelo de Dependência

Identificar metas de informações
Modelagem do diagrama de dependência
Mapear metas de informação

Modelo Estratégico

Mapear submetas de informação
Identificar tipos de análises

Fonte: Elaborado pelo autor com base no método HMDW
As atividades dessa etapa do processo para o método ATDM são
apresentadas na Tabela 10.
Tabela 10 – Lista de atividade do método ATDM
Macro Atividade

Atividade
Identificar usuários
Identificar metas de negócio
Identificar objetivo
Identificar visão

Identificação de metas
Identificar área de negócio
Priorizar área de negócio
Definir relatórios
Priorizar relatórios

Fonte: Elaborado pelo autor com base no método ATDM
A aplicação do experimento
demonstrando os resultados alcançados.

será

executada

na

próxima

seção,
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3.6 Grupo requisitos do software
O grupo de Requisitos de Software é avaliado sob as perspectivas da
qualidade dos requisitos levantados junto aos clientes. Segundo Bokhari e Siddiqui
(2011), medir a qualidade dos requisitos de software permite melhorar o ciclo de seu
desenvolvimento, auxilia o planejamento, o acompanhamento/ controle do projeto e
a avaliação de qualidade dele após a construção. Os mesmos autores, ainda,
defendem o gerenciamento de requisitos como um fator importante para alcançar
uma melhor qualidade do software entregue e, assim, garantir a satisfação do
cliente. A inclusão das métricas no gerenciamento dos requisitos permite também
identificar as possíveis razões de falhas e assim trabalhar na solução.
Em seus artigos de Bokhari e Siddiqui (2011) e Davis (1993) apresentam um
conjunto de métricas que podem ser utilizadas na avaliação de qualidade dos
requisitos levantados. Para a utilização das métricas é necessário que seja
executado, previamente, o levantamento de requisitos e sua documentação.
Algumas métricas necessitam de revisores, contudo os autores não descrevem o
número ideal de revisores e nem o perfil técnico. Dessa forma, utiliza-se, nessa
dissertação, um grupo com três pessoas para revisão, sendo uma com perfil de
usuário de negócio e duas com perfil de analista de requisitos. A Tabela 11
apresenta o resumo do escopo da análise.
Tabela 11 – Resumo do Escopo para o grupo Levantamento de Requisitos

Grupo
Levantamento de
Requisitos

Objetivo

Verificar qual método melhor identifica os requisitos
dos usuários

Porque

Melhorar o processo de levantamento de requisitos
e antecipar possíveis problemas pós implantação

Como

Comparação entre os métodos utilizando regra de
qualidade conforme definido em Bokhari e Siddiqui
(2011) e Davis (1993)

Recursos

Será solicitado a 3 analistas a leitura e validação
dos artefatos para cálculo de algumas métricas de
qualidade que exigem revisores

Contexto

Empresa financeira de grande porte/ projeto de DW

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme descrito anteriormente, a aplicação das métricas prevê um
processo de levantamento de requisitos. A Figura 11 descreve o fluxo que será
seguido para levantamento das necessidades dos usuários.
Figura 11 – Processo para execução de análise – Levantamento de Requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor

Também se faz necessário descrever os atributos de qualidade avaliados, as
métricas, suas propostas e valores de referência. Essas definições foram feitas por
Bokhari e Siddiqui (2011) utilizando o estudo de Davis (1993), conforme Tabela 12.
Tabela 12 – Atributos de qualidade
Atributos de
qualidade

Métricas

𝑄1 =
Onde,
Não Ambiguidade

𝑁𝑢𝑖
𝑁𝑟

Nui é o número de requisitos em que
todos os revisores apresentaram
interpretação idêntica
Nr é o número total de requisitos

Corretude

𝑁𝑐
𝑄2 =
𝑁𝑐 ∗ 𝑁𝑣
𝑁𝑐
=
𝑁𝑟

Proposta e Valor de
referência
Indicador da taxa de
requisitos interpretados de
uma única maneira pelos
revisores
Valores de referência:
Variação entre 0 (todos os
requisitos possuem
ambiguidade) e 1 (não foram
encontradas ambiguidades)
Um documento de requisitos
é considerado correto se
todos os requisitos contidos
nele representam o que é
desejado que o sistema a ser
desenvolvido faça

Onde,
Nc é o número correto de requisitos

Valores de referência:

Nv é o número de requisitos não
validados

Variação entre 0 e 1, sendo
recomendado alcançar o
valor 1

Nr é o número total de requisitos

continua...
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Um documento de requisitos
é considerado completo se
contém tudo o que o software
deve fazer

𝑁𝑢
𝑄3 =
𝑁𝑖 ∗ 𝑁𝑠
Completude

Onde,

Valores de referência:

Nu é uma função única

Variação entre 0 e 1, sendo
recomendado alcançar o
valor 1

Ni é o estimúlo de colocar a função
Ns é o estado de colocar uma função
𝑄4 =

𝑁𝑢𝑟
𝑁𝑟

Um documento de requisitos
é compreensível quando
qualquer leitor consegue
compreender facilmente o
conteúdo do documento

Compreensíbilidade Onde,

Valores de referência:

Nur é o número de requisitos
entendidos

Variação entre 0 (nenhum
requisito é compreendido) e
1 (todos requisitos são
compreendidos)

Nr o total de requisitos.

𝑄5 =

Verificabilidade

𝑛𝑟 +

𝑛𝑟
𝑖 𝑐 𝑟𝑖 +

𝑖𝑡

𝑟𝑖

Onde,

Um documento de requisitos
é verificável quando existem
técnicas que verificam se
todos os requisitos contidos
no documento são satisfeitos
pelo sistema desenvolvido

Nr é o número total de requisitos

Valores de referência:
c é o custo necessário para verificar a
Variação entre 0 e 1
presença do requisito
Recomendado por Davis et al
t é o tempo necessário para verificar (1993) o valor de 0,7
a presença do requisito

Modificabilidade

Não definido

Um documento de requisitos
é modificável se está
estruturado de forma que
mudanças podem facilmente
ser feitas
Valores de referência:
Binário 0 e 1

continua...
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Relevância

Não definido

Um documento tem
comentários relacionados à
prioridade (importância) se
os leitores podem
determinar quais requisitos
são os mais importantes
para os clientes
Valores de referência:
Binário 0 ou 1

Estabilidade

Não definido

Um documento tem
comentários relacionados à
estabilidade se leitores
podem determinar quais
requisitos suscetíveis a
mudanças
Valores de referência:
Binário 0 ou 1

Versão

Não definido

Um documento de requisitos
tem comentários
relacionados à versão se os
leitores podem determinar
quais requisitos serão
satisfeitos por cada versão
do produto
Valores de referência:
Binário 0 ou 1

𝑄7 =

1
𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 + 1

Concisão
Onde,

Um documento de requisitos
é conciso se o tamanho dele
é o menor possível, porém
de uma maneira que não
afete outros atributos de
qualidade do documento

Tamanho é o número de páginas

continua...
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Eletronicamente
armazenado

Não definido

O documento de requisitos é
considerado armazenado
eletronicamente se está
armazenado em um
processador de textos, foi
gerado a partir de uma base
de requisitos ou foi
sintetizado de outra forma.
Valores de referência:
Binário 0 ou 1

Reusável

Não definido

Um documento de requisitos
de software é considerado
reusável se contém
sentenças, parágrafos e
seções que possam ser
adaptadas ou utilizadas em
documentos de requisitos
redigidos posteriormente.
Valores de referência:
Binário 0 ou 1

Fonte: Bokhari e Siddiqui (2011) e Davis (1993)
Os resultados dessas métricas serão apresentados na seção 5 em um
quadro comparativo com os resultados de cada método avaliado.
As atividades dessa etapa do processo para o método GRAnD são
apresentadas na Tabela 13.
Tabela 13 – Lista de atividade do método GRAnD
Macro Atividade
Diagrama de atores
(Visão tomadores de decisão)
Diagrama Estratégico
Tabelas Fato
Dimensões
Indicadores

Atividades
Mapear atores
Identificar dependência
Mapear metas
Identificar contribuição das metas
Criar diagrama estratégico
Identificar tabelas fato
Identificar dimensões
Identificar indicadores

Fonte: Elaborado pelo autor
As atividades dessa etapa do processo para o método HMDW são
apresentadas na Tabela 14.
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Tabela 14 – Lista de atividade do método HMDW
Fase
Revisar metas

Atividades
Avaliar metas e necessidades
Identificar Atributos

Evoluir diagrama estratégico

Identificar dimensões
Identificar dimensões

Fonte: Elaborado pelo autor
As atividades dessa etapa do processo para o método ATDM são
apresentadas na Tabela 15.
Tabela 15 – Lista de atividade do método ATDM
Macro Atividade
Usuários

Atividades
Entrevistar os usuários
Atributos

Levantar as necessidades do negócio

-Indicadores
-Dimensões

Documentação

Documentar as necessidades de negócio

Origem de Dados

Identificar origens de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

3.7 Grupo Documentação
O processo de levantamento de requisitos implica na necessidade de
documentação dos requisitos levantados. Para isso, devem ser propostos artefatos
que facilitem a comunicação entre os envolvidos e armazenem as necessidades dos
clientes de forma clara e objetiva. Assim, verifica-se nos presentes métodos de
validação se eles apresentam orientações sobre como documentar esses requisitos
e qual a qualidade dessa documentação, em termos de atendimento da norma IEEE
830 (1998). A Tabela 16 apresenta o resumo do escopo da avaliação dos
documentos gerados pelos métodos.
A norma IEEE 830 (1998) descreve as práticas recomendadas para
especificação de software e sua documentação. Ela apresenta como benefícios da
documentação: a possibilidade dos usuários descreverem suas necessidades, os
fornecedores entenderem, exatamente, as necessidades dos clientes, a redução no
esforço de desenvolvimento, o apoio na definição de orçamento e planejamento e a
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validação e verificação, servindo como base de conhecimento para futuros usuários
e apoio na melhoria do sistema.
Tabela 16 – Resumo do Escopo para o grupo de Artefatos
Objetivo

Grupo
Levantamento
de Requisitos Artefatos

Verificar qual método melhor documenta seus requisitos
Gerar a documentação adequada de forma que não haja
erros de desenvolvimento por motivos de completude dos
Porque
artefatos
Comparar os artefatos gerados por cada método com a
Como
Norma IEEE 830 (1998)
As atividades serão executadas por um analista e após
Recursos será validado pelo pesquisador mediante aos critérios
definidos
Contexto Empresa financeira de grande porte/ projeto de DW

Fonte: Elaborado pelo autor
As análises dos artefatos sugeridos pelos métodos serão avaliadas
conforme as boas práticas indicadas pela norma IEEE 830 (1998). A Tabela 17
apresenta os atributos de qualidade em uma tabela comparativa dos métodos.
Os atributos de qualidade serão utilizados para avaliação dos métodos
quanto ao atendimento à norma. A aplicação do experimento será executada na
próxima seção demonstrando os resultados alcançados.
Tabela 17 – Atributos de qualidade para documentação de software
ATDM

GRAND

Introdução
Proposta
Escopo
Definições abreviações e escopo
Referências
Visão geral
Descrição Geral
Perspectiva do produto
Funções do produto
Características do usuário
Restrições
Suposições e dependências
Requisitos específicos
Apêndice

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IEEE 830 (1998)

HMDW

Método
aplicado
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3.8 Grupo modelagem de dados
A modelagem de dados para o DW é a fase que consolida as necessidades
dos clientes em relação aos requisitos levantados. Existem diversos estudos para
avaliação de qualidade em modelos do tipo Entidade Relacionamento. Piattnni e
Calero (2002) fazem um levantamento do “estado da arte” sobre modelagem e
identificam cinco propostas para medir a qualidade do modelo de dados.
A análise das métricas apresentadas por Piattnni e Calero (2002)
demonstrou que não elas atenderiam à necessidade desta dissertação por dois
motivos: 1) o foco das métricas é o modelo Entidade Relacionamento e a presente
pesquisa analisa modelos multidimensionais e; 2) dos métodos avaliados por
Piattnni e Calero (2002) apenas um deles apresenta uma proposta de avaliação de
fatores de qualidade. Contudo, não deixa claro como fazer a análise.
Entretanto, em um estudo anterior Calero et al. (2001), propõe um conjunto
de métricas para avaliação da complexidade de modelos multidimensionais. As
mesmas métricas foram utilizadas por Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012) que
avaliaram os modelos de dados gerados em sua pesquisa.
Assim, nesta etapa do processo serão retomados os requisitos dos usuários
(grupo de requisitos de software) para geração do Modelo Multidimensional. Em
seguida, a modelagem dos dados será a avaliada no contexto de complexidade dos
modelos multidimensionais, conforme processo apresentado na Figura 12.
Figura 12 – Processo para execução de análise – Modelagem de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme Calero et al. (2001), a complexidade de um sistema é medida pelo
número e variedade de elementos e relacionamentos entre eles. Assim, levando em
consideração fatores da modelagem como, por exemplo, número de tabelas,
atributos e relacionamentos, pode-se medir a complexidade da modelagem de um
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DW. As métricas utilizadas por Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012) e definidas por
Calero et al. (2001) estão descritas na Tabela 18.
Tabela 18 – Métricas de complexidade – Modelo Multidimensional
Indicador

Análise

NDT (Number of dimension table)

Número de dimensões

NT (Number of table)

Número de tabelas

NADT (Number of atributes of dimension table)

Número de atributos em uma dimensão

NAFT (Number of atributes plus the number of
fereing keys of fact table)

Número de atributos somado ao número
de chaves estrangeiras de uma tabela

NA (Number of atributes)

Número de atributos do modelo

NFK (Number of foreign keys)

Número de chaves estrangeiras

RSA (Ratio of Star attributes)

Razão entre atributos do modelo

RFK (Ratio of foreign keys)

Razão das chaves estrangeiras

Fonte: Elaborado pelo autor
Di Tria, Lefons e Tamgorra (2012) acreditam que as duas últimas métricas
são mais importantes, pois valores altos de RSA e RFK penalizam, respectivamente,
o modelo de dados e as tabelas Fato.
As atividades dessa etapa do processo para o método GRAnD são
apresentadas na Tabela 19.
Tabela 19 – Lista de atributos de completude - GRAnD
Macro Atividade
Sistema Origem

Atividade
Mapear informações no Sistema Origem
Atributos identificados no levantamento de requisitos
Definição da tabela fato

Modelo de Dados

Definição das dimensões
Aplicação dos Indicadores
Criar Modelo de dados
Melhoria das tabelas fato

Refinar Modelo de Dados

Melhoria na definição das hierarquias
Melhoria na definição das métricas

Fonte: Elaborado pelo autor
As atividades dessa etapa do processo para o método HMDW são
apresentadas na Tabela 20.

64

Tabela 20 – Lista de atributos de completude - HMDW
Fase

Atividade
Construir modelo em UML
Identificar das tabelas Fato

Modelo de Dados

Identificar dos indicadores
Identificar das dimensões
Criar modelagem UML
Mapear informações no Sistema Origem

Sistema Origem

Gerar árvore de atributos
Refinar Modelo de Dados

Executar a modelagem avançada

Fonte: Elaborado pelo autor

As atividades dessa etapa do processo para o método GRAnD são
apresentadas na Tabela 21.
Tabela 21 – Lista de atributos de completude - ATDM
Fase
Sistema Origem

Atividade
Classificar tabelas relevantes do Sistema Origem
Mapear Sistema Origem e remover tabelas puramente
operacionais
Definir Assuntos no DW

Modelo de Dados

Homogeneizar semântica das tabelas
Integrar as tabelas aos assuntos
Criar modelo final utilizando como parâmetro os requisitos dos
clientes

Fonte: Elaborado pelo autor

A aplicação do experimento
demonstrando os resultados alcançados.

será

executada

na

próxima

seção

3.9 Considerações da Seção
Nesta seção, são apresentadas as principais características do ambiente
experimental, o detalhamento do escopo de análise e as referências que
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fundamentam o experimento comparativo. Para alcançar o objetivo da pesquisa de
comparação entre os métodos foi necessário estabelecer grupos de análises com
características funcionais semelhantes.
Os métodos foram avaliados a fim de definir suas atividades para cada
grupo de comparação. Na definição das métricas de análise utilizam-se referências
já estabelecidas no meio acadêmico. Assim, com base nessas definições será
implementado o experimento, viabilizando o processo comparativo.
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4 IMPLEMENTAÇÃO DO EXPERIMENTO
4.1 Introdução
Nesta seção são aplicados os métodos selecionados em um projeto de DW
em ambiente corporativo. Os resultados serão documentados a fim de possibilitar o
estudo comparativo. A execução está dividida em quatro etapas: levantamento da
visão geral, levantamento de requisitos, documentação e modelagem de dados. A
documentação dos requisitos ocorrerá de forma paralela a cada etapa. A Figura 13
apresenta o processo definido para implementação do experimento.
Figura 13 – Processo experimental
Levantamento da Visão de
Geral

Levantamento dos
Requisitos do Software

Elaboração da
Modelagem Conceitual

Elaboração da Documentação

Fonte: Elaborado pelo autor
4.2 Levantamento da visão geral do projeto
4.2.1 Visão geral: aplicando o método GRAnD
Nessa etapa do processo o método GRAnD propõe a construção de um
modelo de atores e um modelo organizacional. Esses modelos são desenvolvidos
com o apoio dos solicitantes do software, fornecendo uma visão do relacionamento
entre os envolvidos e as metas a serem atendidas no contexto da organização. A
Figura 14 apresenta essa etapa do método e suas atividades.

Visão Geral

Fonte: Elaborado pelo autor

Atividades

GRAnD

Processo

Método

Figura 14 – Detalhamento da etapa Visão Geral – Método GRAnD
Criar diagrama de atores
- Mapear atores
- Mapear sub atores
- Identificar dependência
- Mapear metas
- Mapear sub-metas
- Identificar contribuição das metas
- Diagrama de Atores
Criar diagrama estratégico
Identificar tabelas fato
Identificar os principais atributos
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Criar do Diagrama de Atores
A criação do diagrama de atores tem início com o mapeamento de atores em

alto nível. Posteriormente, segundo Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008) esse diagrama
deve ser detalhado em subatores até alcançar o nível de agente responsável por
cada atividade na Instituição Financeira. Também é indicado que para cada ator
sejam caracterizadas suas metas e suas dependências.
o Mapear atores
No levantamento dos atores é necessário identificar os envolvidos e seus
objetivos no processo de negócio. Esse primeiro levantamento ocorre a partir de
uma visão de alto nível. A Tabela 22 apresenta o resultado.
Tabela 22 – Levantamento de atores e objetivos
Ator

Objetivo

Magistrados

Solicitar via Ofícios o bloqueio ou liberação de recursos ativos dos réus
junto às Empresas Banco

Banco Central

Centralizar, registrar e enviar solicitações bloqueio ou liberação de
recursos ativos dos réus junto às Empresas Banco

Empresa Banco

Atender às solicitações do Banco Central de bloqueio ou liberação de
recursos ativos de seus clientes

Clientes

Possuem produtos e serviços na Empresa banco

Área jurídica

Controlar processos e ações judiciais. Fazer valer as regulamentações
nacionais, assim apoiando a empresa em suas atividades

Data
Warehouse

Centralizar as informações da Empresa Banco para análises gerenciais
e monitoramento de operações, produtos e processos

Sistema Origem

Atuar na interface Banco/Cliente com o objetivo de garantir a efetivação
de sua proposta funcional. No caso de Ofícios, receber e gerenciar as
solicitações enviadas pelo Banco Central

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
o Mapear subatores
Em seguida esses atores são decompostos em subatores resultando na
Tabela 23. Contudo, o detalhamento até o nível de atividade, conforme proposto
pelo método GRAnD, tornou-se complexo mediante o cenário da Instituição
Financeira. Essa possui uma grande divisão hierárquica o que impossibilita o
mapeamento de todos subatores até, o nível de agente/atividade.
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Assim, houve a necessidade se adequar o método ao contexto da Instituição
Financeira. Optou-se, então, por trabalhar com a visão dos principais atores e as
áreas envolvidas no escopo do projeto, identificando apenas os que possuem papel
relevante no processo de negócio.
Tabela 23 – Levantamento dos subatores e metas
Sub Ator

Meta

Área Jurídica - Ofícios

Gerenciar e executar as solicitações de Bloqueio e Desbloqueio
de Bens ativos

Área Jurídica - Riscos

Acompanhar relatórios e indicadores que demonstre a evolução
dos processos judiciais a fim de tomar medidas que mitiguem o
risco de perda financeira da Empresa Banco

Área Jurídica - Geral

Gerir as subáreas jurídicas a fim de garantir as boas práticas,
propor melhorias e evitar ações recorrentes

Empresa Banco - Diretoria

Acompanhar relatórios e indicadores o andamento das atividades
das áreas e apoiar para seu bom funcionamento

Empresa Banco Presidência

Acompanhar relatórios e indicadores o andamento da Empresa
Banco garantindo lucratividade e crescimento

Data Warehouse - ETL

Gerenciar e centralizar as informações da Empresa Banco em
nível atômico

Data Warehouse - Data
Mart

Sumarizar as informações de um departamento específico

Data Warehouse Ferramentas OLAP

Disponibilizar ferramentas adequadas para o consumo da
informação e garantir o nível de serviço ajustado com a
tempestividade do negócio envolvido

Sistema Origem - GO

Fornecer dados ao DW a fim de garantir o acompanhamento
estratégico do negócio

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
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o Identificar dependência
Tabela 24 – Levantamento das dependências entre atores
Ator (depende)

Ator (origem)

Meta

Área Jurídica - Geral

Área Jurídica - Ofícios

Receber os relatórios e indicadores de
acompanhamento

Área Jurídica - Riscos

Área Jurídica - Ofícios

Receber os relatórios e indicadores de
acompanhamento

Data Warehouse Ferramentas OLAP

Data Warehouse Data Mart

Para disponibilização dos dados de
forma amigável para o cliente

Data Warehouse Data Mart

Data Warehouse - ETL

Para carga das informações
sumarizadas

Área Jurídica - Ofícios

Data Warehouse Ferramentas OLAP

Acompanhar e medir a eficiência e
eficácia do negócio

Empresa Banco Diretoria

Data Warehouse Ferramentas OLAP

Receber os relatórios e indicadores de
acompanhamento

Empresa Banco Presidência

Data Warehouse Ferramentas OLAP

Receber os relatórios e indicadores de
acompanhamento

Área Jurídica - Ofícios

Sistema Origem - GO

Gerir as informações oriundas do
Banco Central

Data Warehouse - ETL

Sistema Origem - GO

Receber as informações para carga no
DW

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
A Tabela 24 apresenta o resultado da atividade de identificação das
dependências entre os atores. Essa relação de dependência é definida em
entrevistas com os clientes solicitantes do software.
o Mapear metas
Para cada ator envolvido são avaliadas as suas metas em relação ao
processo de negócio e a necessidade de análise com uso do DW. A Tabela 25
apresenta as metas identificadas.
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Tabela 25 – Levantamento de metas por atores
Ator

Meta

Área Jurídica - Ofícios

Gerenciar e executar as solicitações de Bloqueio e
Desbloqueio de Bens ativos

Área Jurídica - Geral

Receber os relatórios e indicadores de
acompanhamento

Área Jurídica - Riscos

Receber os relatórios e indicadores de
acompanhamento

Empresa Banco - Diretoria

Receber os relatórios e indicadores de
acompanhamento

Empresa Banco - Presidência

Receber os relatórios e indicadores de
acompanhamento

Data Warehouse - Data Mart

Carregar bases sumarizadas com dados do DW

Data Warehouse - ETL

Carregar bases analíticas com dados do sistema
origem

Data Warehouse - Ferramentas
OLAP

Gerar relatórios conforme necessidades dos clientes

Sistema Origem - GO

Enviar bases retiradas do sistema transacional para
carga do DW

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD

o Mapear submetas
Em alguns casos as metas apresentam submetas que devem compor a
análise de necessidades dos clientes. O principal objetivo é que nenhum requisito
deixe de ser considerado. A Tabela 26 apresenta as metas que foram necessárias a
identificação de submetas.
Tabela 26 – Levantamento de submetas
Meta

Submeta
Melhoria o atendimento do Banco Central e magistrados

Gerenciar e executar
as solicitações de
Bloqueio e
Desbloqueio de Bens
ativos

Identificar lacunas de atendimento (Nível de Serviços e processos)
Possibilitar a análise histórica do processo
Controlar as carteiras de atendimento
Gerenciar carteira dos atendentes

Receber os relatórios e
indicadores de
acompanhamento

Acompanhamento atômico dos processos com objetivo de identificar
possíveis falhas que gerem novos processos, devido a atrasos ou
erros operacionais

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
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o Identificar contribuição das metas
Na verificação da contribuição das metas é analisado o relacionamento entre
elas com o objetivo de identificar oportunidades e melhorar a definição do escopo.
Na análise não foram identificadas contribuições relevantes entre as metas.
o Diagrama de Atores
Na Figura 15 é apresenta a primeira saída do processo de modelagem
organizacional que é a de atores em alto nível. Apesar do levantamento dos
subatores, suas informações não serão utilizadas nessa etapa do processo.
Também é relevante evidenciar que na execução do diagrama de ator é necessário
identificar a meta de cada ator e seu relacionamento com os demais envolvidos.
Essa atividade auxilia no entendimento do papel de cada ator no fluxo de negócio
fornecendo aos envolvidos uma visão ampla sobre o processo de negócio.
Figura 15 – Modelo de Atores

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD



Criar Diagrama Estratégico
Dando continuidade à modelagem organizacional, a próxima atividade é a

construção do diagrama estratégico. A realização dessa atividade requer o
levantamento das metas e a análise de cada uma delas em relação aos atores.
Assim, são identificadas as principais necessidades a serem atendidas pelo projeto.
No mapeamento dos atores as metas são identificadas em alto nível. Dessa forma,
para detalhá-las no diagrama estratégico é necessário decompô-las até que o
objetivo do levantamento seja alcançado. A realização dessa atividade tem grande
dependência do analista de requisitos e da participação da equipe de negócio, que
deve fornecer o conhecimento necessário para definição das metas envolvidas.
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O ponto relevante dessa atividade é o cuidado para que nenhuma meta seja
esquecida, pois as próximas atividades dependem das metas definidas. Essa
dificuldade foi sentida na pesquisa e, assim, foi necessário revisitar essa atividade
reavaliando algumas metas para incluí-las nas tabelas Fato que não estavam
vinculadas a nenhuma meta anteriormente mapeada. Na Figura 16 está apresentado
o resultado obtido na criação do modelo estratégico.
Figura 16 – Modelo Estratégico – Visão Organizacional

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD


Identificar tabelas fato
Nessa atividade foram mapeadas, no contexto das metas e das

necessidades de negócio, as principais tabelas Fato que devem compor o DW. Na
definição das tabelas identificou-se que os usuários possuem dificuldades em prever
as tabelas Fato, portanto, dependem do analista de requisitos para apoiá-los nessa
atividade. Assim, foi necessário revisitar o cliente para verificar se suas principais
necessidades seriam atendidas com a proposta apresentada. Nessas verificações
identificou-se, ainda, a necessidade de rever a meta “gerir carteira” para
atendimento da análise que recebe informações da Fato “carteira”. Na Figura 17
segue o resultado obtido, que é complementado com o diagrama estratégico.
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Figura 17 – Modelo Estratégico – Tabela Fato

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD


Identificar os principais atributos
O mapeamento de atributos é realizando focando nas expectativas e no

conhecimento dos interessados em relação às principais informações esperadas nas
tabelas Fato. Para Giorgini, Rizzi e Grazetti (2008) esta atividade é um mapeamento
inicial, sendo que ela será refinada no levantamento de requisitos com foco nos
tomadores de decisão. Na Figura 18 é apresentado o modelo estratégico com os
principais atributos identificados.
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Figura 18 – Modelo Estratégico – Atributos

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD

4.2.2 Visão Geral: Aplicando o método HMDW
Para esta etapa do processo o método HMDW propõe a implantação de um
modelo de dependência e um modelo estratégico. A Figura 19 mostra as atividades
nesses processos.

Visão Geral

Fonte: Elaborado pelo autor

Atividades

HMDW

Processo

Método

Figura 19 – Detalhamento da etapa Visão Geral – Método HMDW
Criar Modelo de Dependencia
- Mapear atores
- Identificar metas Informações
- Modelagem do diagrama de
dependência
Criar modelo estratégico
- Mapear metas de informação
- Mapear sub-metas de informação
- Identificar tipos de analises
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Criar Modelo de Dependência
o Mapear atores
A primeira atividade para criação do modelo de dependência é o

levantamento dos atores envolvidos. O método não orienta como documentar essas
informações, assim, a documentação é criada com o uso de uma planilha eletrônica
para facilitar, a posteriori, a modelagem das dependências. Os atores mapeados
foram: Magistrados, Banco Central, Empresa Banco, Clientes, Área Jurídica, Data
Warehouse e Sistema Origem.
o Identificar metas de informações
A próxima atividade é a identificação da meta de cada ator identificado. O
método HMDW sugere que sejam definas uma ou mais metas que descrevam o
escopo do projeto. A meta principal é “Melhorar a gestão e monitoramento dos
ofícios judiciais”. Esta meta foi dividida em submetas que configuram a necessidade
de informações dos envolvidos, sendo elas:
1. Informação para monitorar ofícios recebidos.
2. Informação para monitorar as solicitações de bloqueio e desbloqueio.
3. Informação para gerenciar carteiras de atendentes.
4. Informação para acompanhar o volume histórico de recebimento e
SLAs de atendimento.


Modelagem do Diagrama de Dependência

Seguindo as atividades propostas pelo método, identificamos as informações
necessárias para a criação do diagrama de dependências entre os atores, com as
principais metas de informação. A Figura 20 apresenta o resultado da análise.
O mapa de dependência distingue a meta em comum de todos os envolvidos
e a necessidade imediata do projeto relacionada aos dados. Assim, o modelo de
dependência apresenta em um breve fluxo da necessidade geral do projeto e o
problema sistêmico a ser resolvido.
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Figura 20 – Modelo de dependência

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW


Criar Modelo Estratégico
o Mapear metas de informação
Na criação do modelo estratégico a primeira atividade é subdividir a meta

estratégica em metas de decisão. A Tabela 27 apresenta o resultado dessa análise
para a meta “Melhorar a Gestão e monitoramento dos ofícios judiciais”.
Tabela 27 – Metas de informação
Tipo

ID

Meta

Meta estratégica

-

Melhorar a Gestão e monitoramento dos ofícios judiciais

Meta de decisão

1

Aumentar a eficácia da gestão de atendimento

Meta de decisão

2

Garantir o atendimento eficaz das solicitações do Banco Central

Meta de decisão

3

Garantir que as centrais administrativas estejam atuando com o
nível de qualidade esperado

Meta de decisão

4

Melhoria continua da área jurídica, com suporte do sistema de
tomada de decisão

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
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o Mapear sub-metas de informação
Na próxima atividade cada meta de decisão é decomposta em metas de
informação. O resultado é apresentado na Tabela 28 e refere-se à meta “Aumentar a
eficácia da gestão de atendimento” (identificada na atividade o “Mapear metas de
informação”). As demais decomposições serão anexadas na seção Apêndice C - C2.
Tabela 28 – Submetas de informação (id:1)
Tipo

Sub-meta

Meta de decisão

Aumentar a eficácia da gestão de atendimento

Meta de informação

Identificar se as solicitações de ofícios recebidas estão
sendo atendidas no prazo

Meta de informação

Identificar a necessidade de priorização

Meta de informação

Identificar desvios de produtividade

Meta de informação

Identificar se quadro de funcionários é aderente à
necessidade

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
o Identificar tipos de análise
Cada meta de informação deve ser justificada com embasamento na
necessidade de análise do cliente. A Tabelas 29 apresenta a meta de informação e
sua justificativa.
Tabela 29 – Tipos de Análise
Meta de informação
Aumentar a eficácia da gestão de
atendimento

Tipo de análise
Analisar a quantidade de ofícios recebidos.
Analisar qual SLA de atendimento. Analisar
quantos ofícios estão pendentes de
atendimento

Garantir o atendimento eficaz das
solicitações do Banco Central

Analisar quantos ofícios estão pendentes de
atendimento

Garantir que as centrais administrativas
estejam atuando com o nível de qualidade
esperado

Analisara produtividade dos analistas

Melhoria continua da área jurídica com
suporte do sistema de tomada de decisão

Analisara produtividade dos analistas

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW


Modelagem do Diagrama de estratégico

Os resultados obtidos são utilizados para o desenvolvimento do modelo
estratégico por meta de decisão. A Figura 21 mostra um dos modelos criados.
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Figura 21 – Modelo estratégico - Aumentar a eficácia da gestão de atendimento

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW

4.2.3 Visão Geral: Aplicando o método ATDM
Para essa etapa do processo o método ATDM propõe a execução de oito
atividades, conforme apresentado na Figura 22.

Visão Geral

Atividades

ATDM

Processo

Método

Figura 22 – Detalhamento da etapa Visão Geral – Método ATDM
Identificar Usuários
Identificar metas de negócio
Identificar objetivo de negócio
Identificar visão de negócio
Identificar área de negócio
Priorizar área de negócio
Definir relatórios
Priorizar Relatórios

Fonte: Elaborado pelo autor
O método não prevê, nem orienta, sobre alguma forma ou estrutura para se
documentar os requisitos obtidos. Assim, todos os requisitos mapeados foram
descritos de forma textual em uma planilha eletrônica.
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Identificar Usuários

Na aplicação do método ATDM a primeira atividade foi a identificação dos
interessados pelo produto de software. O grupo identificado descreveu as metas de
negócios, objetivos e visão. O método não apresenta atividades relativas à
documentação do relacionamento entre os envolvidos.


Identificar metas de Negócio

O primeiro grupo de atividades refere-se à identificação das metas de
negócio. Na análise foram mapeadas 4 metas de negócio relacionadas a dados. São
elas:
1. Monitorar ofícios recebidos.
2. Monitorar as solicitações de bloqueio e desbloqueio.
3. Gerenciar carteiras de atendentes.
4. Acompanhar o volume histórico de recebimento e SLAs de
atendimento.


Identificar objetivos de negócio

Em seguida, são descritos os objetivos do sistema para atendimento das
necessidades das áreas envolvidas.
Criar relatórios OLAP para gerenciamento e monitoramento de
ofícios, com objetivo de avaliar os níveis de serviços, gerenciar o
volume de atendimento, sazonalidade e produção das coordenações
operacionais e de seus atendentes. Os relatórios serão utilizados para
tomadas de decisões quanto ao gerenciamento de riscos, reincidências
de processos e melhoria do canal de atendimento, mediantes as
necessidades legais exigidas pelo Banco Central.


Identificar visão de negócio

Posteriormente, é definida a visão esperada do sistema.
Atualmente, a empresa banco possui um sistema em alta
plataforma

para

recebimento

das

solicitações

de

ofícios,
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armazenamento e operacionalização das solicitações do Banco
Central. O sistema possui a função de relatórios, contudo é limitado e
não possui o histórico necessário. Dessa limitação identificou-se a
necessidade de abertura de um projeto que possibilite a análise
gerencial e de monitoramento. Assim, a forma mais adequada para
atender à necessidade de negócio foi a criação de um DW de ofícios
que considera a necessidade de armazenamento de grandes históricos
e o acompanhamento gerencial, com uso de indicadores que sinalizem
o andamento do negócio.


Identificar áreas de negócio

Na identificação das áreas do negócio foram mapeadas três frentes:
-

gerenciamento de ofícios;
gerenciamento de carteira;
gerenciamento de produtividade.



Priorizar áreas de negócio

Após a identificação das áreas do negócio há uma atividade de priorização,
das partes do projeto. Essa priorização se destacou nas entrevistas por propor uma
ordem estratégica e entregáveis alinhados com o cliente.
1. gerenciamento de ofícios;
2. gerenciamento de carteira; e
3. gerenciamento de produtividade.



Definir relatórios

A próxima atividade está relacionada ao entendimento da necessidade dos
usuários quanto aos relatórios de apoio ao negócio. Essa atividade prevê a
identificação de todos os relatórios que deverão ser produzidos na entrega do DW.
Na execução da atividade os usuários tinham uma ideia em alto nível dos relatórios
e principais atributos. Entretanto, não havia conhecimento suficiente para indicar as
regras de negócio ou o detalhe dos relatórios. O principal motivo identificado foi o
desconhecimento dos solicitantes quanto à análise executada pelos analistas BI.
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Assim, ficou clara a necessidade de aprofundamento junto ao grupo de usuários
para entendimento da real necessidade. Os relatórios identificados são:
-

relatório de ofícios recebidos;

-

relatório de produtividade dos analistas;

-

relatório de desbloqueios executados;

-

relatório de bloqueios executados;

-

relatório de carteiras de atendimento.



Priorizar os relatórios

Junto ao usuário, a lista de relatórios foi priorizada conforme sua necessidade de
análise e urgência do processo de negócio. Abaixo, apresenta-se a lista priorizada:
1. relatório de ofícios recebidos;
2. relatório de bloqueios executados;
3. relatório de desbloqueios executados;
4. relatório de carteiras de atendimento;
5. relatório de produtividade dos analistas ;

4.3 Levantamento de Requisitos
4.3.1 Levantamento de Requisitos: aplicando o método GRAnD
Para essa etapa do processo o método GRAnD propõe a criação de um
Modelo de Decisão que consiste da identificação de atores com foco nos tomadores
de decisão, análise de metas, tabelas Fato, levantamento de dimensões e
indicadores. A Figura 23 mostra as atividades necessárias para execução desse
processo.
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Levantamento de
requisitos

Atividades

GRAnD

Processo

Método

Figura 23 – Detalhamento da etapa Levantamento de Requisitos – Método GRAnD
Diagrama de atores
- Mapear atores
- Identificar dependencias
- Mapear metas
- Identificar contribuição das
metas
Criar diagrama estratégico
Identificar tabelas fato
Identificar dimensões
Identificar indicadores

Fonte: Elaborado pelo autor



Diagrama de atores: visão tomadores de decisão
Para que essa atividade seja concluída o método prevê a execução de cinco

subatividades, conforme Figura 22. Apesar dessa atividade compor o método, o
pesquisador não detalhou sua execução e propõe que seja executada conforme a
atividade “Diagrama de atores: Visão Organizacional” do processo Visão Geral,
(apresentado na Seção 4.2.1). Esse direcionamento orienta a execução da
atividade, contudo, fica indefinida a necessidade de algum ajuste. O resultado será
apresentado no final dessa atividade.
o Mapear atores
No mapeamento dos tomadores de decisão existiam duas possibilidades
para o contexto da instituição financeira: 1) levantar o analista responsável ou; 2)
área responsável. No método não é declarado o nível adequado para construção do
Modelo de Decisão, contudo, foram considerados os exemplos apresentados no
artigo que utilizam os atores, em alto nível. A área responsável foi utilizada como
referência de agrupamento dos atores que compartilham as mesmas metas na
tomada de decisão. Dessa forma, os atores identificados são apresentados na
Tabela 30.
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Tabela 30 – Detalhamento de subatores
Sub Ator
Ofícios Qualidade
Ofícios Atendimento

Área Jurídica Riscos

Área Jurídica Geral

Tipo

Tomadores de
decisão

Departamento

Meta
Analisar se o SLA de atendimento
está dentro do esperado e identificar
volumetrias de processos recebidos

Analista de
Qualidade

Departamento

Acompanhar a volumetria de
processos recebidos com quebra em
área e analista

Coordenadores

Departamento

Avaliar a volumetria de chamados
recebidos e identificar o número de
atrasos nos atendimentos que podem
acarretar em prejuízo financeiro ou de
imagem

Analista de
riscos

Departamento

Identificar se o cliente possui outros
processos com a Empresa banco que
poderia acarretar em acordos que
poderiam reduzir a perda financeira

Analista de
Qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD

o Identificar dependências
Os tomadores de decisão, identificados no contexto da instituição financeira,
possuem análises distintas (por não pertencerem ao mesmo departamento). Assim,
as dependências identificadas estão relacionadas ao uso de informações
semelhantes. No contexto de qualidade do processo de negócio, por exemplo, os
dados gerados pela Área de Ofícios são compartilhados por duas áreas distintas e
utilizados para identificação de riscos e reincidência de novos processos. A Tabela
31 apresenta essas dependências.
Tabela 31 – Dependência entre subatores
Ator (depende)
Ofícios - Qualidade

Ator (origem)
Ofícios Atendimento

Meta
Analisa a qualidade da área Ofícios –
Atendimento

Ofícios Atendimento

N/D

N/D

Área Jurídica Riscos

Ofícios Atendimento

Analisa riscos de imagem e financeiro da
área de Ofícios – Atendimento

Área Jurídica - Geral

Ofícios Atendimento

Analisa reincidências de processos da área
de Ofícios – Atendimento

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
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o Mapear metas
O levantamento das metas dos tomadores de decisão está relacionado ao
tipo de análise que esses pretendem fazer após o desenvolvimento do DW. A
Tabela 32 mostra suas metas de análise e controle.
Tabela 32 – Metas de análise e controle
Ator

Meta
Analisar se o SLA de atendimento
está dentro do esperado e
identificar volumetrias de
processos recebidos

Ofícios Qualidade

Submeta
Analisar possibilidades de melhoria dos
atendimentos
Analisar média de atendimentos
Analisar tempo médio de atendimento

Acompanhar a volumetria de
processos recebidos com quebra
em área e analista

Analisar tempo médio de atendimento
por carteira
Analisar tempo médio de atendimento
por analista
Analisar atendimentos no prazo e fora
do prazo

Área
Jurídica Riscos

Avaliar a volumetria de chamados
recebidos e identificar o número
de atrasos nos atendimentos que
podem acarretar em prejuízo
financeiro ou de imagem

Analisar volume processos em atraso
Analisar processos encerrados fora do
prazo
Identificar exposições aos riscos de
imagem e financeiro

Área
Jurídica Geral

Identificar se o cliente possui
outros processos com a Empresa
banco que poderia acarretar em
acordos que poderiam reduzir a
perda financeira

Analisar reincidência de processo

Ofícios Atendimento

Fonte: Elaborado pelo autor
o Identificar contribuição das metas

As metas individuais, em alguns casos, geram contribuições que devem ser
mapeadas nessa atividade. A Tabela 33 mostra as contribuições identificadas.
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Tabela 33 – Contribuições de metas entre subatores
Ator

Meta

Ofícios Qualidade

Analisar se o SLA de
atendimento está
dentro do esperado e
identificar volumetrias
de processos
recebidos

Contribui

Submeta
Analisar
possibilidades de
melhoria dos
atendimentos
Analisar média de
atendimentos
Analisar tempo
médio de
atendimento

Sem
contribuição

x

Ofícios Atendimento

Acompanhar a
volumetria de
processos recebidos
com quebra em área e
analista

Analisar tempo
médio de
atendimento por
carteira
Analisar tempo
médio de
atendimento por
analista
Analisar
atendimentos no
prazo e fora do
prazo

x

Área Jurídica Riscos

Avaliar a volumetria
de chamados
recebidos e identificar
o número de atrasos
nos atendimentos que
podem acarretar em
prejuízo financeiro ou
de imagem

Analisar volume
processos em atraso
Analisar processos
encerrados fora do
prazo
Identificar
exposições aos
riscos de imagem e
financeiro

x

Área Jurídica Geral

Identificar se o cliente
possui outros
processos com a
Empresa banco que
poderia acarretar em
acordos que poderiam
reduzir a perda
financeira

Analisar reincidência
de processo.

X

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
o Diagrama atores

O

diagrama

de

tomadores

de

decisão

é

gerado

conforme

os

relacionamentos identificados e mostra a dependência do consumo das informações
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geradas pelo processo de negócio. A Figura 24 apresenta o resultado, podemos
notar a dependência da área de atendimento de Ofícios.
Figura 24 – Fluxo de dependência entre subatores

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
o Criar diagrama estratégico (visão tomadores de decisão)
Para cada tomador de decisão é necessário criar um Diagrama Estratégico,
que deve conter as principais metas de análise. Sendo assim, tomando como base
os levantamentos anteriores, foram construídos diagramas para cada ator. A Figura
25 apresenta o Diagrama Estratégico para o ator “Analista de Qualidade”. Os demais
mapeamentos finalizados podem ser visualizados no Apêndice B – B2.
Figura 25 – Diagrama estratégico - inicial (ator: Analista de Qualidade)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
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o Identificar tabelas Fato

Nessa atividade são propostas tabelas Fato, conforme são identificadas as
metas dos tomadores de decisão. Uma atividade semelhante a que foi feita no
diagrama organizacional. Nessa revisão são criadas novas tabelas Fato ou podem
ser suprimidas algumas que já existam. Essa atividade deve ser feita para cada um
dos tomadores de decisão. O método não informa sobre como deve ser o ajuste
quando é definida uma mesma Fato para dois tomadores de decisão. Nessa
situação será considerada uma única tabela Fato com a soma dos atributos
levantados com os usuários. A Figura 26 apresenta o levantamento.
Figura 26 – Diagrama estratégico – com Tabelas Fato (ator: Analista de Qualidade)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
o Identificar dimensões

O método prevê nessa atividade uma forte interação com os tomadores de
decisão para definição das visões esperadas nas análises e, assim, a definição das
dimensões. Além disso, reforça a necessidade da análise das metas identificadas e
das tabelas fatos. Para auxiliar essa análise é proposto, no método, o uso de um
artefato que descreva a meta, a tabela Fato relacionada e a dimensão. Na Figura 27,
segue a análise para cada Diagrama Estratégico.

88

Figura 27 – Diagrama estratégico – com dimensões (ator: Analista de Qualidade)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
o Identificar indicadores
Esta atividade consiste no mapeamento dos indicadores em relação às
necessidades de análise dos tomadores de decisão e as metas identificadas. O
método não propõe nenhum artefato para auxiliar na documentação dessa atividade.
Assim utiliza-se uma planilha eletrônica, pois esta fase exige a identificação dos
indicadores e a regra de cálculo que se deve obedecer. A Figura 28 mostra os
resultados obtidos dessa atividade.
Figura 28 – Diagrama estratégico – com indicadores (ator: Analista de Qualidade)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
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4.3.2 Levantamento de Requisitos: Aplicando o método HMDW
O método HMDW para o processo de levantamento de requisitos tem o
objetivo de mapear os atributos e métricas para atender as metas e as necessidades
de análise. A Figura 29 mostra as atividades necessárias para execução desse
processo.

Levantamento de
requisitos

Atividades

HMDW

Processo

Método

Figura 29 – Detalhamento da etapa Levantamento de Requisitos – Método HMDW
Avaliar metas e
necessidades
Evoluir diagrama estratégico
- identificar Indicadores
- Identificar sibutos
- Identificar dimensões

Fonte: Elaborado pelo autor



Avaliar metas e necessidades
O método dá continuidade ao diagrama estratégico definido no processo,

(seção 4.2.2) com objetivo de levantar os requisitos de informação (atributos,
dimensões e indicadores). Para isso, é necessário revisitar as metas e os tipos de
análises pretendidas e, assim, dar continuidade às próximas atividades.


Evoluir diagrama estratégico
O diagrama construído no processo (seção 4.2.2) é retomado para inclusão

dos atributos, indicadores e dimensões. A Figura 30 mostra o diagrama estratégico
da etapa (seção 4.2.2), na visão da meta “Gestão de Recebimento de Ofícios”. O
resultado final dos demais diagramas será apresentado no Apêndice C – C3.


Identificar indicadores
Para identificar os indicadores foi necessário o envolvimento dos clientes

que iriam utilizar o software. Essa atividade poderia ser feita decompondo as metas
identificadas e as análises previstas, dispensando a presença do cliente (conforme
direcionamento do método). Entretanto, esta opção acrescentava riscos ao projeto
por falta de conhecimento sobre os indicadores importantes para o negócio. A Figura
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31 apresenta o diagrama com os indicadores identificados para meta “Gestão de
Recebimento de Ofícios”.
Figura 30 – Diagrama estratégico – inicial (Meta: Gestão de Recebimento de
Ofícios)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 31 – Detalhamento da Visão Geral com indicadores - HMDW

Fonte: Elaborado pelo autor
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Identificar dimensões
Na identificação das dimensões o processo prevê que para cada indicador é

necessário definir as suas variações de visão. Dessa forma, cada indicador deve ser
avaliado para identificar as visões permitidas e necessárias para atender os
requisitos de negócio.

4.3.3 Levantamento de Requisitos: Aplicando o método ATDM
O método ATDM, para o processo de levantamento de requisitos, tem como
objetivo detalhar o levantamento de necessidades dos usuários. Para isso, propõe
atividades de mapeamento de atributos, indicadores e dimensões para atender as
necessidades de análise. Esse método considera, ainda, uma atividade não prevista
nos outros métodos que é a identificação das origens de dados. A Figura 32 mostra
as atividades necessárias para execução desse processo.

Levantamento de
requisitos

Atividades

ATDM

Processo

Método

Figura 32 – Detalhamento da etapa Levantamento de Requisitos – Método ATDM
Entrevistar os usuários
Levantar as necessidades
do negócio
- Atributos
- Indicadores
- Dimensões
Documentar as
necessidades de negócio
Identificar Origens de dados

Fonte: Elaborado pelo autor



Entrevistar os usuários
O método propõe uma atividade de entrevista dos usuários, com o objetivo

de entender as necessidades de análise e dos relatórios existentes. Essa atividade
foi realizada em paralelo com a atividade “Levantar as necessidades do negócio”. O
método não propõe nenhuma técnica para levantamento dos requisitos. Assim,
executou-se o levantamento presencial com uma abordagem por entrevistas.
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Nas entrevistas de levantamento de requisitos o foco foi a identificação dos
atributos

esperados

para

execução

das

análises

e

nos

indicadores

de

acompanhamento do negócio. Na abordagem das dimensões os usuários
apresentaram dificuldade para avaliar suas necessidades, pois o método não propõe
que sejam discutidos, em profundidade, os tipos de análise que serão executadas.


Levantar as necessidades do negócio
o Atributos
O levantamento de atributos foi realizado junto ao usuário considerando

suas expectativas de análise. A Tabela 34 mostra o resultado do levantamento de
requisitos de dados.
Tabela 34 – Lista de Atributos Levantados
Lista de atributos
Usuário responsável
Processo
Protocolo
Prazo
Data Recebimento
Data Limite
Órgão
Número do Ofício
Descrição
Observação
Canal:
Data de Cadastro
Qualificador
Hierarquia
Nome do Qualificado
Dilação
Data de Finalização
Tempo de Finalização
Carteira Macro
Sub carteiras
Data de Ofício
Município
UF
Nomes dos coordenadores

Fonte: Elaborado pelo autor
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o Indicadores
De forma semelhante aos atributos, a definição dos indicadores foi realizada
com o apoio dos usuários. A Tabela 35 mostra os indicadores identificados.
Tabela 35 – Lista de Indicadores Levantados
Indicador

Cálculo

Total de atendimentos

Soma(atendimentos)

Tempo Médio Atendimento

Tempo Médio Atendimento

Número de Ofícios no Prazo

Soma (Dentro Prazo)

Número de Ofícios no Fora Prazo Soma (Fora Prazo)
Total de Ofícios Pendentes

Soma(Pendentes)

Total de ofícios Finalizados

Soma (Finalizados)

Status

Data Limite => Data Atual; 0 - Dentro Prazo; 1 - Fora do
Prazo

Fonte: Elaborado pelo autor



Documentar as necessidades de negócio
O método prevê a criação de um metadados com as informações levantadas

na atividade anterior.


Identificar origens de dados
O método possui uma atividade para identificação da origem de dados. O

sistema responsável é o “Gestão de Ofícios” (GO), que apoia o processo de negócio
gerenciando dos ofícios e disponibiliza as informações para carga no DW.

4.4 Execução do Grupo: modelagem conceitual
4.4.1 Modelagem Conceitual: aplicando o método GRAnD
Nessa etapa do processo é criado o modelo conceitual do DW. Para isso
são retomadas as saídas dos grupos de Requisitos Iniciais e Requisitos de Software.
A Figura 33 apresenta as atividades propostas pelo método GRAnD para a
modelagem dos dados.
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Modelagem
Conceitual

Atividades

GRAnD

Processo

Método

Figura 33 – Detalhamento da etapa Modelagem Conceitual – Método GRAnD
Mapear informações no Sistema
Origem
- Atributos identificados no
levantamento de requisitos
Construir modelo inicial
- Definição da tabela fato
- Definição das dimensões
- Aplicação dos Indicadores
- Criar Modelo de dados
Refinar modelo
- Melhoria das tabelas fato
- Melhoria na definição das
hierarquias
- Melhoria na definição das métricas

Fonte: Elaborado pelo autor


Mapear informações no Sistema Origem
O mapeamento das informações teve início com a análise do modelo de

decisão para se obter as tabelas Fato, dimensões e indicadores declarados como
necessários pelos tomadores de decisão.
o Atributos identificados no levantamento de requisitos
O levantamento de requisitos junto ao usuário permitiu identificar os
atributos, a fim de atender às análises e cálculos dos indicadores. A Tabela 36
apresenta o resultado do Tomador de Decisão: analista da qualidade. A modelagem
final para os demais tomadores de decisão será apresentada no Apêndice B – B3.
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Tabela 36 – Atributos Mapeados no levantamento de requisitos
10,5

Carteira
Data Limite
Hierarquia
Indicador Controle
Bloqueio
Nome do Qualificado
Nomes dos
coordenadores
Órgão Demandante
Protocolo
Qualificado
Situação do oficio
UF
Usuário responsável

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
Em seguida, é necessário adquirir junto com o sistema produto o seu modelo
de dados. Em posse do modelo de dados do sistema origem, são mapeadas as
informações requisitadas pelo usuário. A Tabela 37 apresenta o resultado do
mapeamento.
Em alguns casos pode haver diferenças na nomenclatura do atributo,
contudo, o conceito da informação deve ser o mesmo para que atenda à
necessidade do cliente. A Tabela 36 apresenta duas informações: hierarquia e
qualificado, que não estão presentes no sistema origem. Assim, o cliente é
informado que essas informações não seguirão no projeto. Na presente pesquisa foi
aberto um novo projeto de melhoria do sistema origem para receber a informação e
no futuro possibilitar a extração para o DW.
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Tabela 37 – Disponibilidade das informações no Sistema Origem
Atributos Necessários

Existe no Sistema Origem?

Carteira

Sim

Data Limite

Sim

Hierarquia

Não

Indicador Controle Bloqueio

Sim

Nome do Qualificado

Sim

Nomes dos coordenadores

Sim

Órgão Demandante

Sim

Protocolo

Sim

Qualificado

Não

Situação do oficio

Sim

UF

Sim

Usuário responsável

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD



Construir modelo inicial
Nessa atividade, confirmada a presença dos atributos especificados no

modelo de dados do sistema origem, é possível prosseguir com a modelagem inicial.
A modelagem é executada utilizando o Modelo Fato Dimensional, descrito em
Golfarelli (1998) e aplicado no método GRAnD. Para criação do modelo é necessário
identificar a tabela Fato e distribuir as métricas e dimensões.
o Definição da Tabela Fato
A Tabela Fato é definida conforme as metas de análise dos tomadores de
decisão e a necessidade da organização. As metas de análise levaram a identificar
duas tabelas Fato: Ofícios e Produtividade.
A tabela de Ofícios é, claramente, encontrada no modelo de dados origem,
sem necessidade de agregação de tabelas. No entanto, a fato Produtividade é um
conceito que relaciona o número de ofícios recebidos com informações dos
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atendentes, assim, é necessário envolver em sua construção três tabelas do modelo
de dados: Ofícios, Carteira e Funcionário, conforme ilustrado na Figura 34.
Figura 34 – Geração de tabelas Fato a partir de tabelas origem

Ofícios

Oficios

Carteira

Oficios

Produtividade

Funcionários

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
o Definição das dimensões
As dimensões são definidas de acordo com visões de relatórios esperadas
pelo usuário. As visões foram encontradas no modelo de dados da origem e
definidas nos conceitos apresentados na Tabela 38.
Tabela 38 – Definição de dimensões
Dimensões

Conceitos

Data

Possibilitar a análise dos dados em relação ao tempo

Situação

Identificar a situação do processo de ofícios

Status

Identificar o status do processo de ofícios

Carteira

Identificar a carteira de atendimento responsável pelo
processo de ofícios

Órgão Demandante

Identificar o órgão demandante do processo de ofícios

Funcionários

Identificar o funcionário responsável pelo atendimento do
processo de ofícios

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
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o Aplicação dos Indicadores
Na definição dos indicadores é importante garantir que os atributos
necessários para sua construção estejam presentes no modelo de dados. A Tabela
39 mostra o detalhamento das regras e os atributos necessários.
Tabela 39 – Definição de Indicadores
Indicador

Conceitos

Total de atendimentos

Soma (atendimentos)

Tempo Médio Atendimento

Tempo Médio Atendimento

Número de Ofícios no Prazo

Soma (Dentro Prazo)

Número de Ofícios no Fora Prazo

Soma (Fora Prazo)

Total de Ofícios Pendentes

Soma (Pendentes)

Total de ofícios Finalizados

Soma (Finalizados)

Status

Data Limite => Data Atual; 0 - Dentro
Prazo; 1 - Fora do Prazo

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD

o Criar Modelo de dados
A modelagem é feita, primeiramente, definindo a Tabela Fato e seus
indicadores e em seguida declarando as dimensões. Em alguns casos a dimensão
possui hierarquia, como pode ser observado na dimensão Carteira, que é uma
hierarquia acima de funcionários. A Figura 35 apresenta o modelo conceitual para a
Tabela “Solicitação Ofícios”.
Figura 35 – Desenvolvimento de tabela Fato

SOLICITACAO OFICIOS
Tempo Atendimento

Orgão
demandante

Status
DIA

Mês

Ano

Aging
Dias Atraso Recebimento

Carteira

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD

Situação
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Refinar modelo
O método prevê uma fase final de ajuste do modelo conceitual desenvolvido.

Nessa atividade são revisadas as tabelas Fato, as dimensões (e suas hierarquias) e
é feita a revisão das métricas, buscando identificar novas necessidades do cliente ou
ajustes das métricas descritas.
o Melhoria das tabelas Fato
Na revisão das tabelas Fato foi retirada a Tabela Fato ‘Ofícios Históricos’,
pois após a análise, junto ao cliente, entendeu-se que não era necessário mantê-la.
Tal mudança de escopo foi possível devido ao volume de dados históricos não ser
grande, que permitiu o armazenamento na própria tabela de Solicitação de ofícios.
o Melhoria na definição das hierarquias
Nas hierarquias foram discutidas as agregações do domínio de tempo, uma
vez que, dificilmente, uma análise seria feita na visão anual. Além disso, foi proposta
uma nova hierarquia de semana. Contudo, o cliente preferiu manter o projeto inicial.
o Melhoria na definição das métricas
As métricas não sofreram nenhum tipo de mudança. Elas foram aceitas pelo
cliente sem a necessidade de modificação ou criação de novas.
4.4.2 Modelagem Conceitual: aplicando o método HMDW
Nesta etapa do processo é criado o modelo conceitual do DW. Para isso são
retomadas as saídas dos grupos de Requisitos Iniciais e Requisitos de Software. A
Figura 36 apresenta as atividades propostas pelo método HMDW para a modelagem
dos dados.
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Modelagem
Conceitual

Atividades

HMDW

Processo

Método

Figura 36 – Detalhamento da etapa Modelagem Conceitual – Método HMDW
Construir modelo em UML
- Identificar as tabelas Fato
- Identificar os indicadores
- Identificar as dimensões
- Criar modelagem UML
Mapear informações no
Sistema Origem
Gerar arvore de atributos
Criar a modelagem
avançada

Fonte: Elaborado pelo autor



Construir modelo em UML
O modelo proposto para a modelagem dos dados é uma extensão do UML

padrão. Ele possui as características adequadas para documentar as necessidades
do cliente, na visão do modelo Multidimensional.
o Identificar as tabelas Fato
Na construção do modelo Multidimensional, a primeira atividade é identificar
as tabelas fato do projeto. Para isso é retomado o modelo estratégico e cada meta
do DW deve ser mapeada como uma tabela Fato. O resultado do mapeamento é
apresentado na Tabela 40.
Tabela 40 – Tabela de projetos
Fato
Descrição
Ofícios

Possui informações de todas as solicitações de ofícios ativas

Atendimento

Possui dados para avaliar a qualidade do atendimento

Histórico de Ofícios

Possui informações de todas as solicitações de ofícios
encerradas

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
o Identificar os indicadores
Na construção do modelo estratégico é necessário identificar o tipo de
análise feita pelo cliente. Nas visões identificadas são declarados os indicadores
previstos nas análises. Estes indicadores devem compor a tabela Fato e devem ser
declaradas no modelo de dados. As métricas mapeadas são apresentadas na
Tabela 41.

101

Tabela 41 – Detalhamento dos indicadores
Indicador
Total de atendimentos

Conceitos
Soma (atendimentos)

Tempo Atendimento

Tempo Atendimento

Número de Ofícios no Prazo

Soma (Dentro Prazo)

Número de Ofícios no Fora Prazo

Soma (Fora Prazo)

Total de Ofícios Pendentes

Soma (Pendentes)

Total de ofícios Finalizados

Soma (Finalizados)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
o Identificar as dimensões
A definição das dimensões também é feita a partir do modelo estratégico
atendendo às possíveis visões de relatórios esperadas pelos clientes. A Tabela 42
mostra as visões mapeadas nesse levantamento.
Tabela 42 – Detalhamento da Visão Geral - HMDW
Dimensões
Data

Conceitos
Possibilitar a análise dos dados em relação ao tempo

Situação

Identificar a situação do processo de ofícios

Status

Identificar o status do processo de ofícios

Carteira

Identificar a carteira de atendimento responsável pelo processo
de ofícios

Órgão Demandante

Identificar o órgão demandante do processo de ofícios

Funcionários

Identificar o funcionário responsável pelo atendimento

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
o Criar modelagem UML
A modelagem de dados é executada com a utilização de uma linguagem em
UML estendido. Essa modelagem facilita a comunicação com o usuário, fornecendo
maior clareza sobre a modelagem final. Para sua construção foi utilizada como
entrada as atividades de identificação das tabelas Fato, dimensões e indicadores. A
Figura 37 apresenta o modelo de dados conceitual na visão da Fato Atendimento.
Os demais modelos estão representados no Apêndice C – C4.
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Figura 37 – Modelo de dados – conceitual (parte da modelagem)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW


Mapear as informações no sistema origem
Nessa atividade o modelo de dados do Sistema Origem é recuperado e

avaliado por meio da comparação da disponibilidade das informações solicitadas
pelos clientes. As informações encontradas seguirão para o DW. No caso de
ausência de atributos deve-se rediscutir com o cliente, visando à mitigação de
possíveis problemas de ausência de informações no DW. A Tabela 43 mostra as
informações encontradas no sistema origem.
Tabela 43 – Mapeamento do Sistema Origem
Atributos Necessários

Existe no Sistema Origem?

Carteira

Sim

Data Limite

Sim

Hierarquia

Não

Indicador Controle Bloqueio

Sim

Nome do Qualificado

Sim

Nomes dos coordenadores

Sim

Órgão Demandante

Sim

Protocolo

Sim

Qualificado

Não

Situação do oficio

Sim

UF

Sim

Usuário responsável

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
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Gerar árvore de atributos
A árvore de atributos tem como objetivo otimizar o modelo permitindo a

adição, remoção e alteração. Na presente pesquisa dois ajustes foram identificados
nessa atividade. A Figura 38 apresenta a árvore de atributos sem alteração.
Figura 38 – Árvore de atributos inicial (Fato Ofícios)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
A Figura 39 mostra a árvore ajustada com a inclusão das dimensões Status
e a retirada da dimensão Órgão Demandante. Ambas as medidas foram tomadas
mediante as necessidades do cliente, pois a dimensão Status é usada com
frequência na análise. Por outro lado, em nenhum momento é requisitada análises
que envolvam o Órgão Demandante.
Figura 39 – Árvore de atributos Ajustada (Fato Ofícios)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW


Criar a modelagem de dados avançada
A modelagem avançada é uma atividade proposta a fim de refinar o modelo

de dados final, para atendimento das necessidades do cliente e ajustes diante do
Sistema Origem. O modelo final é apresentado na Figura 40. Os demais modelos
estão representados no Apêndice C – C4.
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Figura 40 – Modelo Final (Fato Ofícios)

Fonte: Elaborado pelo autor, com uso do método HMDW

4.4.3 Modelagem Conceitual: aplicando o método ATDM
No método ATDM a modelagem de dados é feita utilizando a definição de
orientação aos dados. Sua característica faz com que a modelagem dos dados
ocorra buscando-se todas as informações presentes no Sistema Origem. Como se
trata de um método híbrido, o escopo é reduzido quando avaliada a necessidade do
cliente, mediante a definição da orientação aos requisitos. A Figura 41 apresenta o
método.

Fonte: Elaborado pelo autor

Modelagem
Conceitual

Atividades

ATDM

Processo

Método

Figura 41 – Detalhamento da etapa Modelagem Conceitual – Método ATDM
Classificar tabelas relevantes do
Sistema Origem
Mapear Sistema Origem e
remover tabelas puramente
operacional
Definir Assuntos no DW
Homogeneizar semântica das
tabelas
Integrar as tabelas aos Assuntos
Criar modelo final utilizando
como parâmetro os requisitos
dos clientes
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Classificar tabelas relevantes do Sistema Origem
O modelo de dados do sistema GO apresenta 61 tabelas. Para a

classificação não é proposto nenhum critério. Assim, utiliza-se uma classificação por
ordem de importância (CI) das tabelas. A Tabela 44 mostra a classificação.
Tabela 44 – Classificação de tabelas relevantes
CI

Tabela

1

Solicitação Oficio

2

Solicitação Oficio Resposta

3

Carteira Oficio

4

Responsável Carteira

5

Histórico Situação Oficio

6

Situação Oficio

7

Órgão Expedidor Oficio

8

Status Oficio

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método ATDM



Mapear Sistema Origem e remover tabelas puramente operacionais
A atividade seguinte é a retirada dessa lista de todas as tabelas operacionais

(que não apoiam na análise gerencial). Esta remoção foi feita junto com a atividade
anterior, pois de 61 tabelas, 8 atendem o escopo desse projeto.


Definir Assuntos no DW
No levantamento foram identificados três assuntos para a construção do

DW. A Tabela 45 mostra os assuntos e suas justificativas.
Tabela 45 – Assuntos DW
Assuntos

Justificativa

Ofícios

Assunto que reúne as informações vigentes de Ofícios

Ofícios Histórico

Assunto que reúne as informações históricas de Ofícios

Atendimento

Assunto que reúne dados sobre o atendimento

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método ATDM
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Homogeneização semântica das tabelas
A homogeneização das tabelas é a padronização das nomenclaturas dos

objetos do modelo (tabelas, atributos, entre outros). Essa atividade é executada com
maior assertividade pela equipe de administradores de dados. Assim, foi uma opção
para a presente pesquisa manter a nomenclatura original do Sistema Origem. Essa
escolha não afeta o resultado final da pesquisa.


Integrar as tabelas aos Assuntos
As tabelas mapeadas foram classificadas nos assuntos. Importante verificar

que algumas tabelas pertencem a mais de um assunto. A Tabela 46 mostra a
distribuição.
Tabela 46 – Detalhamento dos assuntos por tabelas
Assuntos

Tabelas

Ofícios/ Ofícios Histórico/ Atendimento

Solicitação Oficio

Ofícios/ Ofícios Histórico

Solicitação Oficio Resposta

Atendimento

Carteira Oficio

Atendimento

Responsável Carteira

Ofícios/ Ofícios Histórico/ Atendimento

Histórico Situação Oficio

Ofícios/ Ofícios Histórico/ Atendimento

Situação Oficio

Ofícios/ Ofícios Histórico

Órgão Expedidor Oficio

Ofícios/ Ofícios Histórico

Status Oficio

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método ATDM



Criar modelo final utilizando como parâmetro os requisitos dos clientes
Nesse momento são relacionadas as necessidades dos clientes em relação

às tabelas do Sistema Origem. A Figura 42 mostra esse relacionamento.

4.5 Considerações da Seção
Nesta seção os métodos selecionados foram aplicados no projeto de ofícios
em um cenário da instituição financeira. Os processos e atividades foram
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executados conforme proposto por cada método e especificado na seção 3. Os
resultados obtidos possibilitaram a comparação entre os métodos.
A aplicação dos métodos permitiu identificar as características semelhantes
e específicas de cada proposta, com maior detalhamento. A análise dos resultados
possibilitará avaliar as vantagens e desvantagens de cada método mediante o
cenário proposto.
Figura 42 – Visão da Modelagem Conceitual – Método ATDM

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método ATDM
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta seção apresenta-se a análise dos resultados da implementação do
experimento proposto. Esses resultados estão relacionados ao contexto da
instituição financeira e a um projeto para a área de Ofícios. Na análise dos
resultados são utilizados os indicadores de qualidade propostos na seção 3 e as
análises relevantes que foram feitas na execução do experimento. Por fim, é
executada a comparação dos métodos e apresentadas suas vantagens e
desvantagens.
5.1 Visão geral
Os artefatos gerados na etapa “Visão Geral” apresentam os requisitos dos
clientes em alto nível, no que se refere às necessidades do processo de negócio.
Além disso, buscam apresentar os atores e suas responsabilidades no projeto.


Tempo para aplicação – Visão Geral
Os métodos apresentaram estratégias diferentes para mapear os requisitos

dos clientes e, assim, o tempo de execução de cada método variou conforme suas
atividades eram executadas. O Gráfico 1 apresenta o tempo para execução para
cada método nesta etapa.
Gráfico 1 – Tempo de execução – Visão Geral

Tempo de Execução: Etapa Visão Geral
04:48
04:19

04:10
03:45

03:50
03:21
02:52
02:24
01:55

01:30

01:26
00:57
00:28
00:00
GRAnD

HMDW
Tempo de Execução

Fonte: Elaborado pelo autor

ATDM
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Pode-se notar que o método ATDM apresentou o menor tempo de
execução. Isto se deve ao menor grau de detalhamento solicitado, em relação aos
demais métodos.
As principais características que levaram às diferenças de tempo são:


Os métodos GRAnD e HMDW levaram um tempo maior no desenvolvimento
da modelagem visual, enquanto o método ATDM, por tratar de forma
descritiva essa atividade, é executado em um tempo menor.



O método GRAnD propõe o levantamento de todas as metas de negócio e
mapeamento dos envolvidos. Já o método HMDW e ATDM sugere que
apenas as metas dos principais envolvidos sejam levantadas no escopo de
projeto.



O método GRAnD mapeia, já na fase inicial (visão da organização), as
tabelas Fato e atributos na visão das necessidades de negócio. O método
HDWM mapeia a necessidade de análise e, ATDM, os relatórios finais
esperados pelos clientes.

5.1.1 Fatores de qualidade – Visão Geral
Conforme apresentado na seção 3, para a comparação da eficácia dos
métodos, utilizam-se atributos de qualidades definidas com o apoio da norma IEEE
830 (1998) e do RUP. As métricas de qualidade são avaliadas em três níveis: atende
(A); não atende (NA); e atende parcialmente (AP). Para efeito de comparação, após
a análise, será considerada uma pontuação para cada um desses níveis: atende
equivale a 1, não atende equivale a 0 e atende parcialmente equivale 0,5. A Tabela
47 apresenta os resultados da avaliação dos métodos.
Analisando os resultados nota-se que:


Nenhum método prescreve o item “Descreve o Problema”, todos os métodos
focam na necessidade direta do cliente. Não foram identificadas atividades
que informem o impacto do não atendimento.
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O método GRAnD, por levantar os requisitos com foco na organização pode
ter seu escopo impactado, assim, entende-se que não atende a métrica, ou
seja, não “Define fronteira do sistema”.



As demais métricas são atendidas por todos os métodos. Isto mostra um
alinhamento com as normas de qualidade.

Tabela 47 – Avaliação dos fatores de qualidade
Lista de critérios

GRAnD
A

Define finalidade

AP

X

Descreve o Problema
Identifica os envolvidos

NA

HMDW
A

NA

ATDM
AP

X
X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

Identifica o produto de software a ser
produzido

X

X

X

Define as funcionalidades que devem
ser atendidas

X

X

X

Descreve os benefícios, objetivos e
metas

X

X

X

Define fronteira do sistema
Descreve os principais recursos

Pontuação
Total

X

5

0
6,5

0,5

6

AP

X
X

X

NA

0
7

0

6

0

0,5

7,5

Fonte: Elaborado pelo autor
Durante a execução dos métodos foram encontradas outras características
que não foram encontradas no RUP e na norma IEEE 830 (1998). Essas
características são: 1) modelagem visual; 2) fluxo de dependências entre atores; 3)
definição de metas de análise; 4) priorização de entregas; 5) definição de assuntos;
6) modelo multidimensional; e 7) captura necessidade da organização. Essas
características também afetam a qualidade da entrega do produto de software. Na
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Tabela 48 essas características são apresentadas como métricas e aplica-se a
comparação entre os métodos.
Tabela 48 – Avaliação dos fatores de qualidade – Visão Métodos
Lista de critérios

GRAnD
A

NA

HMDW

AP

A

NA

ATDM
AP

A

NA

Modelagem visual

X

X

X

Fluxo de dependências entre atores

X

X

X

Definição de metas de análise

X

X

X

Priorização de entregas

X

X

X

Definição de Assuntos

X

X

X

Modelo Multidimensional

X

Captura necessidade da organização

X

Pontuação

5

X

X
X

0

Total

0

4

5

AP

0

X
2

4

0,5
2,5

Fonte: Elaborado pelo autor
Consideração sobre os resultados obtidos:


a “modelagem visual” favorece a comunicação entre os clientes, a área de
tecnologia e o entendimento da complexidade;



a construção do “fluxo de dependência entre atores” auxilia os clientes no
entendimento da intersecção de suas atividades e necessidades. Assim,
reduz as situações de conflito do projeto auxiliando a definição de requisitos
que atendam a todos os envolvidos;



a “definição de metas de análise” auxilia na identificação de semelhanças nas
necessidades dos clientes e, assim, ajuda a gerir as entregas de forma a
evitar duplicidade de dados;



a “priorização das entregas” foi uma preocupação apenas para o método
ATDM. Todavia, é uma avaliação importante para o ciclo de vida do projeto,
pois auxilia o modo de atuação dos desenvolvedores, na definição do
fracionamento das entregas e na definição de riscos do projeto;
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a “definição de assuntos” é relevante para o DW, pois define o domínio dos
dados e onde encontrá-los no banco de dados;



o “Modelo Multidimensional” é uma das características dos projetos de DW
que garantem, principalmente, a eficiência na obtenção dos dados. Contudo,
o método ATDM não a utilizou, apenas replicou o modelo da origem;



apenas o método GRAnD “Captura a necessidade da organização” quanto à
obtenção dos dados. Os métodos ATDM e HMDW focam na necessidade
departamental especifica.

5.2 Levantamento de requisitos
O Gráfico 2 apresenta o gráfico de tempo para execução de cada método
nessa etapa de levantamento de requisitos.
Gráfico 2 – Tempo de execução – Levantamento de Requisitos

Tempo de Execução: Etapa Levantamento de Requisitos
08:24
07:10

07:12

05:30

06:00
04:48

03:20

03:36
02:24
01:12
00:00
GRAnD

HMDW

ATDM

Tempo de Execução

Fonte: Elaborado pelo autor
 O método GRAnD apresenta o maior tempo de análise por possuir atividades
voltadas ao entendimento dos requisitos de análise de cada ator envolvido no
projeto.
 O método HMDW também possui atividades de levantamento de informação,
entretanto, trata essa atividade de forma generalista em relação aos atores.
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 O método ATDM não avalia a usabilidade da informação, assim seu tempo de
execução foi inferior ao demais.
5.2.1 Fatores de qualidade – Levantamento de Requisitos


Não ambiguidade
Um requisito é não ambíguo se e somente se tem uma única possível

interpretação. Para esta avaliação foi feita a leitura dos requisitos (por um grupo
formado por três analistas) e apresentados seus entendimentos. Após a avaliação
montou-se a Tabela 49 que apresenta os resultados da análise da ambiguidade.
Tabela 49 – Avaliação do fator de qualidade – não ambiguidade
Número de
requisitos
72
30
67

GRAnD
ATDM
HMDW

Número de requisitos
ambíguos
6
0
2

Índice de não
ambiguidade
0,92
1
0,97

Fonte: Elaborado pelo autor
A tabela mostra que o método ATDM não apresentou ambiguidade, tendo
seu índice o valor máximo. O número de requisitos foi inferior, uma vez que o
método é direto no levantamento de requisitos. Para exemplificar, não é relevante
para o método ATDM o tipo de análise de dados que é feita pelos clientes. Já
GRAnD e HMDW apresentam essa preocupação. Outra consideração é que o ATDM
não decompõe metas/requisitos e os demais métodos possuem essa atividade e,
assim, possibilitam a identificação de mais situações que o sistema deve atender.
GRAnD e HMDW apresentaram juntos oito requisitos ambíguos. Esta
ambiguidade foi encontrada nos modelos estratégicos utilizados por ambos os
métodos, pois ao descrever, resumidamente, suas metas causaram dúvidas de
entendimento aos revisores, uma vez que geraram mais de um entendimento para o
mesmo requisito.
Essas ambiguidades devem ser tratadas no documento de requisitos, antes
dele ser encaminhado para o desenvolvimento. A ausência de correção pode levar à
criação de funcionalidades não requisitadas ou erradas, assim impactando o aceite
do produto de software e o tempo e orçamento em caso de correção.
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Correção
Um documento de requisitos é considerado correto se todos os requisitos

representam o que é desejado que o sistema a ser desenvolvido faça. Para essa
avaliação os requisitos foram reavaliados e identificando os que não representam
uma funcionalidade do sistema. Dessa forma, a Tabela 50 apresenta o resultado da
análise.
Tabela 50 – Avaliação do fator de qualidade - Correção
Número de requisitos

Corretos

Índice de Correção

GRAnD

72

66

0,92

ATDM

30

30

1

HMDW

67

65

0,97

Fonte: Elaborado pelo autor
Verifica-se que o índice de correção é semelhante ao índice de
ambiguidade.

Isto

ocorreu

devido

aos

requisitos

ambíguos

também

não

representarem o que é desejado no sistema e serem tratados como erro nesse
indicador. As próximas métricas são calculadas com o número de requisitos
corrigidos.


Completude
Um documento de requisitos é considerado completo se contém tudo o que

o software deve fazer. Além disso, Davis et al (1993) consideram também como
completude o fato de o documento de requisitos possuir numeração de páginas,
tabelas, figuras, nomes e referências e não conter requisitos ou seções marcadas
como “a ser definido”. Contudo, a equação que avalia a completude considera
apenas a relação entre requisitos identificados e ausentes. A Tabela 51 mostra o
resultado dessa análise.
Tabela 51 – Avaliação dos fatores de qualidade - Completude

GRAnD
ATDM
HMDW

N. de Requisitos no
documento
66
30
65

Fonte: Elaborado pelo autor

Número de requisitos
conhecidos
66
66
66

Índice de
completude
1
0,45
0,98
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Para a melhor avaliação de completude é necessário o acompanhamento
desse fator de qualidade no decorrer do projeto de software, pois nas fases de
desenvolvimento e homologação é comum se identificar a ausência de requisitos.
Como esta pesquisa contempla apenas a fase de especificação foi necessário para
efeito de análise, considerar-se um valor de referência. Assim, adota-se como valor
de referência o método que identificou o maior número de requisitos, que foi GRAnD
com 66 requisitos.
Nesse sentido, pode-se notar que, em relação ao GRAnD, os métodos
apresentaram valores inferiores de completude.
O método HMDW apresentou uma pequena diferença, pois seu método de
levantamento de requisitos é semelhante ao GRAnD.
O método ATDM apresentou um índice muito inferior. Essa diferença se
deve ao método se concentrar somente nos requisitos do sistema, enquanto GRAnD
e HMDW se preocupam também em coletar os requisitos da empresa e de análise.


Compreensibilidade
Um documento de requisitos é compreensível quando qualquer leitor

consegue compreender facilmente o conteúdo do documento. O fator de qualidade
foi avaliado com apoio dos revisores. A Tabela 52 apresenta os resultados.
Tabela 52 – Avaliação do fator de qualidade - Compreensibilidade

GRAnD
ATDM
HMDW

Número de
Requisitos
66
30
65

Número de Requisitos
Entendidos
61
28
58

Índice de
compreensibilidade
0,92
0,93
0,89

Fonte: Elaborado pelo autor
O índice mostra que os métodos GRAnD e HMDW apresentam ao leitor uma
maior dificuldade de entendimento, em relação ao ATDM. No acompanhamento da
análise notou-se que os revisores não estão familiarizados com as análises visuais
propostas por GRAnD e HMDW. Assim, suas dúvidas no entendimento, mesmo que
sanadas posteriormente, foram consideradas para efeito de avaliação dessa métrica.
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Verificabilidade
Um documento de requisitos é verificável quando existem técnicas que

verificam se todos os requisitos contidos no documento são satisfeitos pelo sistema
desenvolvido. Para avaliar este fator de qualidade, Davis et al (1993) propõem uma
métrica que relaciona o custo e o tempo de revisão dos requisitos.
Para uso dessa métrica foi necessário propor um custo e um tempo médio
de revisão dos documentos. Assim, o custo foi definido como o salário médio de
uma analista de sistemas, no valor de R$ 4500,00. No custo não foram levados em
consideração

os

encargos

envolvidos

na

contratação

ou

exigidos

por

regulamentações trabalhistas. Para o tempo de validação foi calculado o tempo que
um revisor precisou para ler os requisitos levantados e validá-los.
Pode-se notar que os índices foram baixos e isso reflete que os métodos
não apresentam uma boa verificabilidade. Para Davis et al (1993), o índice aceitável
seria de 0.7 Para alcançar valores melhores a validação dos requisitos deveria ser
feita em tempo e com custos menores.
Tabela 53 – Avaliação dos fatores de qualidade - Verificabilidade
Número de
Requisitos

Tempo(h)

Custo (25,57/h)

Índice de
verificabilidade

GRAnD

66

14

R$ 357,95

0,13

ATDM

30

18

R$ 178,98

0,12

HMDW

65

7

R$ 460,26

0,09

Fonte: Elaborado pelo autor
Para o cenário proposto da instituição financeira seria interessante definir
uma nova métrica fazendo uma análise histórica dos projetos, baseada no tempo e
custo praticado na empresa para verificação de requisitos definindo, assim,
parâmetros aceitáveis para essa atividade. Outra alternativa é desenvolver métodos
que diminuam o custo e aumente a produtividade da análise. Não é foco desta
dissertação propor essas alternativas.


Modificabilidade
Um documento de requisitos é modificável se está estruturado de forma que

as mudanças possam, facilmente, ser feitas. Segundo, Davis et al. (1993), a métrica
de modificabilidade avalia se o documento de requisitos possui índice e referências.
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Contudo, outros atributos de qualidades são válidos para qualificação, como:
rastreabilidade, digitalização, organização, indexação e referencias. A avaliação
ocorrerá seguindo este direcionamento. A Tabela 54 apresenta os resultados.
Tabela 54 – Avaliação do fator de qualidade - Modificabilidade
GRAnD

ATDM

HMDW

Indexado

0

0

0

Organizado

1

1

1

Digitalizado

1

1

1

Rastreável

0

1

0

Referenciado

0

0

0

2

3

2

Total

Fonte: Elaborado pelo autor


Relevância
Um documento de requisitos de software atende ao atributo de relevância se

os leitores podem determinar quais requisitos são os mais importantes para os
clientes.
Tabela 55 – Avaliação do fator de qualidade – Relevância
Indicador

Descrição

GRAnD

0

Não Possui

ATDM

1

Possui

HMDW

0

Não Possui

Fonte: Elaborado pelo autor


Estabilidade
Um requisito de software é estável se o leitor é capaz, na leitura do

documento de requisitos, identificar quais deles são, recorrentemente, alterados.
Para identificar essa característica é atribuída uma referência de intensidade,
podendo ser: alta, média e baixa. A análise desse indicador demonstrou que
nenhum método apresenta esse tipo de controle de recorrência de alteração.


Versão
A métrica avalia se um documento de requisitos de software consegue

determinar quais requisitos serão satisfeitos por cada versão do produto. Os
métodos não propõem um documento de requisitos com controle de versão.
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Concisão
Um documento de requisitos é conciso se o tamanho dele é o menor

possível, porém de uma maneira que não afete outros atributos de qualidade do
documento. A Tabela 56 apresenta os resultados.
Tabela 56 – Avaliação do fator de qualidade – Concisão
Número de
páginas do
documento de
requisitos
GRAnD

11

ATDM

9

HMDW

7

Fonte: Elaborado pelo autor


Eletronicamente Armazenado
A métrica avalia se os requisitos estão armazenados eletronicamente. A

Tabela 57 apresenta o resultado da avaliação.
Tabela 57 – Avaliação do fator de qualidade – Eletronicamente armazenado
Indicador

Descrição

GRAnD

1

Possui

ATDM

0

Não Possui

HMDW

0

Não Possui

Fonte: Elaborado pelo autor
O método GRAnD é o único que, no seu processo de especificação, orienta
quanto à documentação dos requisitos.


Reusabilidade
Um documento de requisitos de software é considerado reusável se contém

sentenças, parágrafos e seções que possam ser adaptadas ou utilizadas em
documentos de requisitos que serão redigidos posteriormente.
Os requisitos levantados pelos métodos podem ser atualizados para novas
fases do projeto ou adaptados para atenderem novas demandas. Sendo assim, os
três métodos possuem informações que podem ser reutilizadas em outras
especificações de software.
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Consolidação da Análise

A Tabela 58 consolida os resultados obtidos por cada método referentes às
métricas de qualidade de especificação de requisitos.
Tabela 58 – Avaliação dos fatores de qualidade
GRAnD

ATDM

HMDW

Não ambiguidade

0,92

1

0,97

Correção

0,92

1

0,97

1

0,45

0,98

Entendimento Correto

0,92

0,93

0,89

Verificabilidade

0,13

0,12

0,09

Modificabilidade

2

3

2

Relevância

0

1

0

Estabilidade

0

0

0

Versão

0

0

0

Concisão

0

1

0

Eletronicamente
Armazenado

1

0

0

Reusavel

1

1

1

7,89

10,5

6,9

Completude

Total

Fonte: Elaborado pelo autor
Algumas análises são relevantes para os resultados obtidos:
 os três métodos apresentaram índices altos para ambiguidade, correção,
entendimento correto, havendo uma diferença positiva para o método ATDM
por não ter sido impactado por ambiguidades;
 nenhum dos métodos atendeu a métrica de estabilidade dos requisitos e
versão;
 o método ATDM se destacou nos índices de redundância e concisão, contudo
vale ressaltar que o método propõe menos análises que GRAnD e HMDW;
 o método GRAnD se destacou nos índices de completude e eletronicamente
armazenado. O destaque em completude deve-se por seguir uma estratégia
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de levantar requisitos da organização e dos tomadores de decisão. E,ainda,
com relação ao índice eletronicamente armazenado, por ser o único método a
explicitar seus artefatos; e
 os três métodos apresentam características para reutilização dos requisitos.

5.3 Documentação
A documentação dos requisitos é uma atividade necessária para todas as
etapas do levantamento dos requisitos. Ela permite documentar as necessidades
dos clientes, criando um contrato sobre o produto a ser entregue. O Gráfico 3
apresenta o número de artefatos solicitados por cada método.
Gráfico 3 – Número de Artefatos – Documentação

Documentação: Artefatos por método
16

14

14
12
10
8
6
4
4
2

0

0
GRAnD

HMDW

ATDM

Artefatos

Fonte: Elaborado pelo autor
O método GRAnD declara a necessidade de documentação em diversas
atividades. Estes artefatos são apresentados de forma personalizada para atender
suas necessidades.
O método ATDM não apresentou nenhum modelo de documentação.
Todavia, propõe algumas saídas de metadados e modelo de dados, mas sem
direcionar qual formato deve-se usar para documentar as informações.

121

O método HMDW não propôs nenhum modelo de documentação dos
requisitos levantados e também não sugeriu nenhuma documentação durante a
execução de seu processo.
Assim, a documentação dos requisitos foi feita para os métodos que a
propõem (respeitando modelos e formatos). Já para os métodos que não a
mencionam, foi criado um documento padrão, no qual são documentados os
requisitos na ordem em que foram executadas as atividades. Esse documento
padrão não será considerado na comparação com os demais métodos, uma vez que
foi criado apenas para auxiliar a presente dissertação e não está presente no
método.

5.3.1 Fatores de qualidade - Documentação
A Tabela 59 mostra a aderência da documentação à norma IEEE 830
(1998). O objetivo é mostrar o quanto as informações sugeridas pela norma estão
sendo adotados pelos métodos.
Tabela 59 – Avaliação dos fatores de qualidade – IEEE 830 (1998)
ATDM

GRAND

Introdução
Proposta

X

Escopo

X

Definições abreviações e escopo
Referências
Visão Geral

X

Descrição Geral
Perspectiva do produto

X

X

Funções do Produto

X

X

Características do Usuário

X

Restrições
Suposições e dependências

X

Requisitos específicos

X

Apêndice

Fonte: Elaborado pelo autor
Pode-se notar que pontos como Definições, Abreviações e Escopo,
Referências, Restrições e Apêndice não foram atendidos por nenhum método. A
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ausência dessas informações deixa uma lacuna para todos os envolvidos no
processo de desenvolvimento do software, podendo causar distorções no produto
final devido às dificuldades de entendimento que produzem.
O método HMDW não apresentou nenhuma observação, por não ter
considerado a documentação em seu processo de levantamento de requisitos.
O método GRAnD apresentou diversos itens aderentes à norma IEEE 830
(1998), se destacando como método que apresentou maior número de artefatos.

5.4 Modelagem de dados
Os métodos apresentam estratégias diferentes para executar a modelagem
de dados e, assim, o tempo de execução de cada método variou conforme suas
atividades eram executadas.

O Gráfico 4 apresenta o gráfico de tempo para

execução de cada método nessa etapa.
Gráfico 4 – Tempo de execução – Modelagem de Dados

Tempo de Execução: Etapa Modelagem de Dados
06:45

07:12
06:00

05:10

04:48
03:36
02:30
02:24
01:12
00:00
GRAnD

HMDW
Tempo de Execução

Fonte: Elaborado pelo autor

ATDM
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5.3.1 Fatores de qualidade - modelagem de Dados
A análise de qualidade da modelagem de dados é feita utilizando as
métricas definas por Calero et al (2001). Elas têm como objetivo medir a
complexidade do modelo e, para isso, é feita a contagem de diversos objetos como
atributos, chaves e tabelas. A Tabela 60 apresenta os resultados obtidos na
aplicação das métricas.
A soma dos resultados reflete a característica de cada modelo. Quanto
maior o valor, maior sua complexidade. Assim, o modelo que apresentou a menor
complexidade foi HMDW.
Tabela 60 – Métricas de avaliação qualidade – Modelo de Dados
Métrica

ATDM

GRAND

HMDW

NDT

6

6

4

NT

8

8

6

NADT

12

12

8

NAFT

62

18

16

NA

51

10

10

NFK

6

6

4

RSA

4,16

0,83

1,25

RFK

0,09

0,6

0,4

Total

149,25

61,43

49,65

Fonte: Elaborado pelo autor
Algumas considerações devem ser feitas:
O método ATDM apresentou o resultado de maior complexidade, isso
ocorreu pela forma de levantamento de requisitos. Ele atua orientado a dados, ou
seja, captura todas as informações da origem. A captura de todas as informações
gera maior número de objetos e, logo, maior complexidade.
O método HMDW apresenta, ao final, uma fase de revisão em que se avalia
a utilização dos objetos, em comparação aos requisitos do usuário. Essa atividade
deixa o modelo menos complexo e isso se reflete nos indicadores com índices de
complexidade menores. Contudo, a métrica RSA aponta uma complexidade geral do
modelo superior ao do método GRAnD.
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O método GRAnD apesar de também possuir uma fase de revisão
considerou duas tabelas de domínios a mais, que o método HMDW. Esses dois
objetos fazem a diferença entre os dois métodos, contudo o método obteve o menor
valor de RSA.
5.4 Considerações da Seção
As análises dos fatores de qualidade apresentam as vantagens e
desvantagens de cada método. Assim, na escolha do método adequado é
necessário verificar quais pontos de fragilidade são encontrados no cenário real e
buscar o método que melhor mitigue o problema. Dessa forma, para auxiliar o futuro
pesquisador ou profissional de tecnologia que venha a consultar esse material foi
criada a Tabela 61 que visa auxiliar a tomada de decisão.
Nessa tabela são apresentadas as vantagens e desvantagens de cada
método. Além disso, diante dos resultados obtidos apresentam-se os pontos de
atenção que devem ser monitorados em cada método. Por fim, do ponto de vista do
pesquisador e em relação às análises apresentadas são feitas algumas sugestões
de cenários de aplicação.
Tabela 61 – Tabela comparativa de aplicação dos métodos
GRAnD
 Identifica envolvidos e os
relacionamentos entre eles
 Identifica metas
organizacionais
 Identifica metas por tomador
de decisão
 Identifica de metas e sub-‘
metas
 Mitiga falta de informações
(batimento com a origem)
 Mitiga problemas de
modelagem (revisão do
modelo)
 Documenta requisitos com
artefatos próprios

HMDW
Vantagens
 Identifica envolvidos e
seus relacionamentos
com os requisitos

ATDM
 Identifica Objetivo e visão
 Identifica relatórios finais

 Identifica requisitos
chaves

 Prioriza entregas

 Identifica necessidade da
informação

 Mitiga falta de informações
(batimento com a origem)

 Modelagem de dados em
UML (pode facilitar
validação)

 Homogeniza conceitos dos
objetos do modelo de
dados

 Define metadados

 Mitiga problemas de
modelagem com revisões
 Otimiza o modelo de
dados buscando a menor
complexidade
continua...

0
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Desvantagens
 Não controla versão do
artefato e requisitos

 Não controla versão do
artefato e requisitos

 Não prioriza requisitos

 Não prioriza requisitos

 Devido ao alto detalhamento
pode gerar redundância de
requisitos

 Não mapeia a
organização
 Não propõe
documentação

 Não mapeia a organização
 Não propõe documentação
 Não gerencia versão
 Exige maior conhecimento
de levantamento e
detalhamento de requisitos
 Não otimiza a modelagem

Pontos de Atenção
 Implantar em paralelo
controles de priorização

 Implantar em paralelo
controles de priorização

 Gerenciar versão do
documento de requisitos.

 Gerenciar versão do
documento de requisitos·
Implantar artefatos de
documentação de
requisitos

 Implantar processo de
revisão para mitigar
redundância

 Implantar processo de
revisão para mitigar
redundância

 Implantar artefatos de
documentação de
requisitos
 Gerenciar versão do
documento de requisitos
 Implantar processo
comunicação com cliente
para mitigar ausência de
requisitos

Cenário Sugeridos
Projetos que necessitem:

Projetos que necessitem:

Projetos que necessitem:

 Análise de necessidade de
informação organização

 Projetos que necessitem
compreender as
necessidades de
informação

 Especificação rápida em
que já tenha o
entendimento da
necessidade

 Necessite revisão de
modelagem dados com
os usuários (linguagem
de negócio - UML)

 Necessidade de priorização
de entregas

 Necessite mapear os
tomadores de decisão
 Necessite de documentação
 Necessite de modelagem
customizada a necessidade

 Necessidade de criação
de modelos otimizado



Fonte: Elaborado pelo autor

 Buscar o maior número de
informações possíveis da
origem
 Não seja necessária
análise de uso dos clientes
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 Resumo
Esta dissertação objetiva a comparação entre três métodos de levantamento
de requisitos para DW, buscando compreender qual método apresenta o melhor
resultado em relação aos seguintes critérios: (1) método que melhor mapeia os
requisitos de negócio; (2) método que melhor documenta o projeto de DW; e (3)
método que apresenta o modelo conceitual mais completo mediante um cenário
proposto.
Para essa avaliação foi especificado e executado um experimento no qual
cada método é aplicado em um cenário de projeto de Gerenciamento de Ofícios de
uma instituição financeira, de modo que seus processos e atividades de fossem
viabilizados na comparação.
Visando criar um critério de comparação adequado para cada etapa dos
métodos escolhidos foram criados quatro grupos funcionais de comparação: visão
geral, levantamento de requisitos, documentação e modelagem de dados.
Para entendimento das vantagens e desvantagens de cada método, para
cada grupo definido são apresentadas tabelas comparativas. Também são
apresentados os tempos de execução de cada etapa, buscando criar para o leitor
um panorama geral de cada método.
Por fim, são apresentados os resultados por meio dos quais é possível notar
que cada método apresenta vantagens e desvantagens. Assim, para a escolha do
método mais adequado o pesquisador ou profissional da área de tecnologia
precisará identificar o método que melhor atende às características do cenário em
que atuará.
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6.2 Análise Geral


Grupo Visão Geral

Os métodos GRAnD e HMDW apresentaram a modelagem visual. Eles
conseguiram expressar melhor o relacionamento entre os atores e suas metas e,
assim, contribuindo para o entendimento do contexto do projeto.
A atividade modelagem estratégica, aplicada no GRAnD e no HMDW para
apresentar as necessidades dos clientes, mostra-se tão eficaz quanto a atividade de
levantamento de objetivo e visão do projeto no ATDM. Contudo, o método ATDM
apresenta uma dependência maior do analista de requisitos em capturar as
necessidades dos clientes, pois o método não estimula o detalhamento dos
requisitos. Esse estímulo é encontrado no GRAnD e HMDW, quando solicita a
decomposição das metas/requisitos principais, até o menor nível possível.
Os métodos atenderam às métricas de qualidade definidas com o apoio do
IEEE 830 (1998) e do RUP, o que demonstra alinhamento com as boas práticas e
critérios já estabelecidos. Em apenas uma das métricas de qualidade o método
GRAnD atendeu parcialmente.
Comparando os métodos, foram encontrados novos itens de qualidade, são
eles:
o modelagem visual – utilizado pelos métodos GRAnD e HMDW,
como um facilitador da comunicação e especificação dos
requisitos;
o fluxo de dependências entre atores - utilizado pelos métodos
GRAnD e HMDW, viabilizam a visão dos envolvidos no projeto
e seu relacionamento;
o definição de metas de análise – utilizado pelo método GRAnD,
possibilita uma visão da usabilidade dos dados;
o priorização de entregas - utilizado pelo método ATDM, auxilia
na definição do escopo e do desenvolvimento;
o definição de Assuntos - utilizado pelo método ATDM permite
visualizar o conceito das informações presentes no DW;
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o modelo Multidimensional - utilizado pelos métodos GRAnD e
HMDW, permite a melhor eficácia da modelagem de dados;
o captura necessidade da organização - utilizado pelo método
GRAnD, possibilita uma visão da necessidade de dados da
organização.
Os novos itens de qualidade são características que podem compor uma
especificação de DW. Nessa comparação mais especifica, GRAnD apresentou o
melhor resultado, destacando-se nos itens de “captura necessidade da organização”
e “definição de metas de análise”. Apesar de não se destacar, o método ATDM
apresenta dois itens importantes “priorização de entrega” e “definição de assunto”.


Grupo Levantamento de Requisitos

É percebido um bom comportamento dos métodos para as métricas de
ambiguidade, correção, entendimento correto e reusabilidade.
Na avaliação do levantamento de requisitos nenhum método atendeu as
métricas de qualidade “estabilidade” e “versão”.
Alguns destaques específicos na avaliação do Levantamento de Requisitos
foram encontrados para cada um dos métodos:
o ATDM foi superior nas métricas de “relevância”, “redundância”
e “concisão”;
o GRAnD foi o único método que promove a documentação
eletrônica

e

se

destacou

na

métrica

“eletronicamente

armazenado”;
o HMDW não apresentou nenhum destaque específico.
Para o fator de qualidade completude, os métodos visuais GRAnD e HMDW
apresentaram uma melhor qualidade no levantamento de requisitos devido à
proposta de decomposição das metas.


Grupo Documentação

Os artefatos de documentação de requisitos foram apresentados somente
pelo método GRAnD. Os demais métodos não tinham como foco de pesquisa essa
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proposição, contudo na comparação essa análise foi considerada por ser intrínseca
ao levantamento de requisitos.


Grupo Modelagem de Dados

Na modelagem de dados o método ATDM utilizou a abordagem orientada a
dados e trouxe todas as informações da origem. Contudo, não aplicou técnicas de
modelagem multidimensional o que, acredita-se, impacta a usabilidade dos clientes
com relação à eficiência.
O método ATDM mostrou ter a modelagem de dados mais complexa, pois
inclui objetos não definidos pelos demais métodos. Essa característica pode causar
ao usuário uma maior complexidade na utilização do DW.
O método HMDW apresentou a menor complexidade do modelo, uma vez
que abrange as atividades de otimização e validação do modelo junto aos usuários e
em relação aos requisitos solicitados.
No desenvolvimento do modelo conceitual, o método HMDW apresentou
uma modelagem visual baseada em uma extensão do UML,

multidimensional.

Acredita-se que essa representação facilita o entendimento do usuário.
Estas características e resultados possibilitaram a criação de uma tabela
para facilitar a escolha do método que melhor se adéqua a sua necessidade.

6.3 Sugestões para pesquisas futuras
Durante a execução do experimento foram identificadas oportunidades de
futuras pesquisas na área de Levantamento de Requisitos para ambiente de DW.
Essas oportunidades são:


aprofundamento dos estudo sobre as métricas de qualidade, criando uma
referência de avaliação dedicada ao DW;



aprofundamento dos estudo sobre os métodos de priorização de requisitos de
software para DW;
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utilização dos aspectos já estudados e a proposição de um novo método que
unifique e trate as lacunas encontradas nos estudos avaliados;



análise de como os projetos de Big Data se comportam usando os métodos já
existentes e quais ajustes seriam necessários para essa adequação; e



utilização da linguagem UML multidimensional para criar um processo de
especificação e geração de código (utilizando conceitos de MDA).
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APÊNDICE A: TABELAS RELACIONAIS - GERENCIAMENTO DE OFÍCIOS
Figura 43 – Tabelas de maior relevância do Sistema Origem GO

Fonte: Parte da modelagem do Sistema GO
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APÊNDICE B: LEVANTAMENTOS E MODELAGENS DO MÉTODO GRAND
B1.

Notação para ator e diagrama estratégico

Figura 44 – Notação para construção dos diagramas

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
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B2.

Etapa: Levantamento de requisitos

Figura 45– Diagrama estratégico - Final (ator: Coordenadores)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
Figura 46 – Diagrama estratégico - Final (ator: Área de Risco)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
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Figura 47 – Diagrama estratégico - Final (ator: Jurídico Geral)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD
B3.

Etapa: Modelagem Conceitual

Figura 48 – Modelo Conceitual - Produtividade
PRODUTIVIDADE
Soma(atendimentos)

Funcionários

Tempo Médio Atendimento
DIA

Mês

Ano

Soma (Dentro Prazo)
Soma(Fora Prazo)

Carteira

Soma(Pendentes)
Soma(Finalizados)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método GRAnD

Situação

139

APÊNDICE C: LEVANTAMENTO E MODELAGENS DO MÉTODO HMDW
C1. Notação para ator e diagrama estratégico
Figura 49 – Notação para construção dos diagramas

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
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C2. Decomposição da meta estratégica

Tabela 62 – Submetas de informação (id:2)
Tipo
Meta decisão

Meta
Garantir o atendimento eficaz das solicitações do Banco
Central

Meta de informação

Identificar se as solicitações de Bloqueio estão sendo
executadas

Meta de informação

Identificar se as solicitações de desbloqueio estão sendo
executadas

Meta de informação

Identificar se as solicitações de Bloq/Desbloq estão sendo
atendidas no prazo adequado

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW

Tabela 63 – Submetas de informação (id:3)
Tipo
Meta decisão

Meta
Garantir que as centrais administrativas estejam atuando
com o nível de qualidade esperado

Meta de informação

Identificar se a produtividade do grupo de funcionários
está adequada

Meta de informação

Identificar as necessidades de realocação ou contratação
de mão de obra

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW

Tabela 64 – Submetas de informação (id:4)
Tipo
Meta decisão

Meta
Melhoria contínua da área jurídica com suporte do sistema
de tomada de decisão

Meta de informação

Identificar características das solicitações de
comportamentos históricos para tomada de decisão e
definições de estratégias no presente

Meta de informação

Identificar a evolução dá área no decorrer do tempo
levando em consideração as características de
atendimento, os níveis de serviços praticados e fluxos
operacionais definidos

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
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C3. Etapa: Levantamento de requisitos
Figura 50 – Diagrama estratégico (gerir solicitações de bloqueio e desbloqueio de
ofícios)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
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Figura 51 – Diagrama estratégico (melhoria continua da área jurídica com suporte
do sistema de tomada de decisão)

Fonte: Elaborado pelo autor, com uso do método HMDW
Figura 52 – Diagrama estratégico (garantir que as centrais administrativas estejam
atuando com o nível de qualidade esperado)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
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C4. Etapa: Modelagem Conceitual
Figura 53 – Modelagem Conceitual - UML (Atendimento)

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW
Figura 54 – Diagrama multidimensional (Atendimento)
Status
Tempo
PK

PK

codigo tempo

Dia
Mês

descricão status

Atendimento
PK

codigo oficio
Tempo de
Atendimento

Ano

Orgao Demandante
PK

Status

Situacao
PK

codigo status

codigo orgao
demandante
Descricao orgao
demandante

codigo situacao

descricao da situacao

Funcionario
PK

codigo funcionario

nome do funcionario

Carteira
PK

codigo carteira

descricao carteira

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do método HMDW

