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RESUMO

O Ministério Público do Estado Amapá disponibiliza vários serviços com
tecnologia de governo eletrônico para os cidadãos. Porém a má qualidade dos
dados dificulta a localização e uso das informações. O governo eletrônico tem como
principais vantagens a redução de custos, o aumento da acessibilidade aos serviços
públicos e a celeridade na obtenção de informações estratégicas. Problemas com
qualidade de dados podem diminuir o interesse da população em utilizar esses
serviços. Este trabalho tem como objetivo avaliar se o método HDQM
(Heterogeneous Data Quality Methodology) pode ser utilizado com eficiência para
melhoria da qualidade de dados para governo eletrônico. A pesquisa detalha a
aplicação das três fases do HDQM, reconstrução de conhecimentos sobre os dados,
avaliação e melhoria dos dados. Concluiu-se que o método HDQM pode ser utilizado
de maneira eficiente para melhoria de dados para governo eletrônico. Porém se
mostrou mais eficiente quando complementado com outros métodos e ferramentas
como DAMA-DMBOK, IPMAP, Diagrama de Ishikawa, Linguagem SQL e método
TDQM. A pesquisa constatou que apenas 76% dos dados possuíam a qualidade
necessária para o seu uso nos processos extrajudiciais. Após a aplicação do método
HDQM, a qualidade dos dados melhorou 13%, alcançando o percentual de 89%.

Palavras chaves: governo eletrônico, HDQM, qualidade de dados, instituições
públicas, ministério público.

ABSTRACT
Use of the HDQM method in data quality management for e-government
The Public Ministry of the State Amapá provides several services with electronic
government technology for citizens. However poor data quality makes it difficult to
locate and use information. E-government has the main advantages of reducing
costs, increasing accessibility to public services and speeding up the acquisition of
strategic information. Problems with data quality may decrease the population's
interest in using these services. This work aims to evaluate if the HDQM
(Heterogeneous Data Quality Methodology) method can be used efficiently to
improve data quality for e-government. The research details the application of the
three phases of HDQM, reconstruction of knowledge about data, evaluation and
improvement of data. It was concluded that the HDQM method can be used in an
efficient way to improve data for e-government. However, it was more efficient when
complemented with other methods and tools such as DAMA-DMBOK, IPMAP,
Ishikawa Diagram, SQL Language and TDQM method. At the end of the study it was
verified that the data used in electronic government are identical to those produced in
traditional systems, but what changes are the users of the information. While
traditional data are used by public agency employees, electronic government is used
by citizens of all educational levels.

Key words: e-government, HDQM, data quality, public institutions, public ministry.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
O governo eletrônico tem como principais vantagens a redução de custos,
o aumento da acessibilidade aos serviços públicos e a celeridade na obtenção de
informações. As instituições públicas brasileiras têm procurado se aproximar da
população por meio da prestação de serviços eletrônicos. Para isso utilizam como
meio tanto os portais institucionais quanto aplicativos móveis. A pesquisa nacional
por amostra de domicílios (Pnad), realizada pelo IBGE (2013), mostra que 50% dos
brasileiros estão conectados à internet e 75,5% possuem aparelho celular. Esses
números mostram o potencial brasileiro para o uso de informações disponibilizadas
no modelo de governo eletrônico.
Segundo Agune (2005), governo eletrônico pode ser entendido como um
conjunto de ações modernizadoras vinculadas à administração pública. Essa
modernização visa atender demandas internas e externas. No âmbito interno as
instituições públicas necessitam de dados com qualidade para gerar indicadores
econômicos e estratégicos. Já no externo os dados são necessários para indicar os
níveis de qualidade dos serviços prestados à população.
Para disponibilizar serviços no modelo governo eletrônico, as instituições
necessitam de informações de qualidade, que viabilizem o cumprimento das
exigências da legislação brasileira. Como por exemplo a lei de acesso à informação,
sancionada pelo BRASIL (2011), que obriga o governo a disponibilizar informações
públicas a cidadãos e empresas brasileiras. A lei da transparência normatiza o direito
de acesso, em tempo real, às informações sobre a execução orçamentária e
financeira das instituições pertencentes a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios do Brasil.
Para Grateron (1999) o lucro das instituições públicas é entendido como a
satisfação das necessidades da sociedade. Os recursos administrados são cada vez
mais limitados frente ao crescimento da população. Para isso é indispensável
otimizar e maximizar os recursos utilizados na prestação de serviços e produção de
bens de uso público. PARASURAMAN et al (1985) ensinam que a qualidade dos
serviços é o resultado da comparação entre as expectativas do consumidor e suas
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percepções do serviço.
Para que os serviços sejam prestados de maneira mais eficiente, com um
alto nível de satisfação dos cidadãos, a qualidade dos dados disponibilizados
constitui um fator decisivo. Nesse contexto, a falta de qualidade está associada
àquela percebida pelos usuários dos serviços públicos, e isto acontece quando
informações procuradas não são encontradas ou são inconsistentes ou não atuais.
Para o cidadão é importante que a informação buscada seja apresentada de forma
compreensível.

Assim, no cenário de governo eletrônico é preciso avaliar com

cuidado o significado da qualidade de dados.
Por outro lado, para que a qualidade seja mantida, é preciso um processo
efetivo, com atividades periódicas executadas em pontos de avaliação e controle.
Estas ações visam a manutenção do nível de qualidade definido. Isto é evidenciado
por pesquisas (Data Warehousing Institute, 2012) que divulgam que dados sujos
custam mais de 600 bilhões de dólares a cada ano, somente para as empresas
americanas. Esta pesquisa destaca que 2% dos registros de clientes se tornam
obsoletos a cada mês, por motivo de morte, divórcio, casamento ou mudança de
endereço, Estes números evidenciam que não basta cuidar dos dados num
determinado momento, é necessário que as instituições implantem uma cultura
evidenciando a importância da qualidade de dados.
Para eliminar ou diminuir problemas devido à má qualidade de dados,
vários fatores precisam ser gerenciados, como elicitação de requisitos de qualidade
de dados, definição de métricas e identificação de regras associadas à qualidade
necessária para os dados. É preciso atuar diretamente no problema, promovendo
atividades de limpeza de dados, mas também implantar processos e métodos que
permitam identificar a causa raiz dos problemas de qualidade de dados. Desta forma
promovem-se ações que eliminem a causa ou que apresentem atividades periódicas
que mitiguem o efeito da falta de qualidade.
Dados para governo eletrônico são acessados de maneira virtual, sem o
auxílio de um funcionário pertencente à instituição pública que os criou. Para isso é
importante que estejam corretos. É comum em instituições públicas a inexistência de
regras de qualidade de dados para orientar a coleta de informações. Alguns atributos
como nomes de pessoas, órgãos, cidades e municípios são cadastrados com letras
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maiúsculas e em outros casos com letras minúsculas, não existe uma regra clara
definida. Outra ocorrência comum é o cadastro do 0 (zero) no lugar da letra O,
registros

duplicados

ou

incompletos

também

são

problemas

comumente

encontrados.
Vários métodos foram propostos para facilitar o gerenciamento da
qualidade de dados, entre eles:


Total Data Quality Management (TDQM), de Wang (1998);



Data Quality Assessment (DQA), de Pipino, Lee e Wang (2002);



Information Quality Measurement (IQM), de Eppler e Muenzenmayer (2002);



Proactive Data Quality Management (ProDQM), de Helfert e Herrmann
(2002);



A Methodology for information Quality (AMEQ), de Su e Jin (2004);



Data

Quality

in

Cooperative

Information

systems

(DaQuinCIS),

de

Scannapieco et al. (2004);


Complete Data Quality (CDQ), de Batini et al. (2008);



Quality Methodology for Heterogeneous Data (HDQM), de Batini et. al (2011);



Quality Guidelines for Statistical Processes (ISTAT), de Signore et. al (2012);



Process-Driven Data Quality Management Through Integration of Data Quality
into Existing Process Models (PDDQM), de Glowalla e Sunyaev (2013).

O programa TDQM apresentado por Wang (1998) foi um dos primeiros
métodos criados para gestão da qualidade de dados. Foi concebido a partir do ciclo
de Deming, que é amplamente utilizado no gerenciamento da qualidade de produtos
industrializados. Os métodos DQA, IQM e ISTAT têm como objetivo principal a
especificação de métricas para avaliação da qualidade de dados. Já o AMEQ e
DaQuimSIS

objetivam

atender

fins

específicos,

sendo

o

primeiro

para

gerenciamento da qualidade de dados na indústria de manufatura e o segundo em
dados cooperativos. O ProDQM, CDQ e PDDQM são métodos baseados em
planejamento, que envolvem a execução de atividades anteriores à coleta dos
dados. O ProDQM utiliza como insumos para estas atividades os metadados. O
CDQ é realizado a partir dos requisitos de qualidade de dados. Já o PDDQM é
implementado a partir dos processos de negócio. O Método HDQM foi criado com a
finalidade de facilitar o gerenciamento de dados heterogêneos (estruturados, semi
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estruturados e não estruturados).
Percebe-se que existe uma ampla gama de métodos para gerenciamento
da qualidade de dados. Muitos já foram aplicados com sucesso em empresas.
Porém não foram encontrados relatos de trabalhos mostrando a utilização desses
métodos para melhoria da qualidade de dados para governo eletrônico.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é avaliar se o método HDQM (Heterogeneous
Data Quality Methodology) pode ser utilizado com eficiência para melhoria da
qualidade de dados para governo eletrônico. Para isso, o método é aplicado na
reconstrução do estado, avaliação da qualidade e melhoria dos dados de processos
extrajudiciais do Ministério Público do Estado do Amapá, com intuito final de
aprimorar os serviços públicos e entregar informações com mais qualidade para a
população.
O HDQM foi escolhido por ser recente (2012) e por não serem
encontrados outros trabalhos que utilizam este método da melhoria da qualidade de
dados para governo eletrônico.
1.3 Contribuições
Neste trabalho são mostrados os resultados da aplicação do método
HDQM no gerenciamento da qualidade de dados para governo eletrônico. O estudo
de caso é aplicado no Ministério público do Amapá com o objetivo de melhorar a
qualidade de dados de processos extrajudiciais disponíveis na página institucional
do órgão. A pesquisa contribui com a produção de conhecimentos sobre:
 Diagnóstico de problemas de qualidade de dados para governo
eletrônico
 Definição das causas raiz dos problemas de qualidade de dados para
governo eletrônico
 Avaliação dos problemas de qualidade de dados para governo eletrônico
 Correção de problemas de qualidade de dados para governo eletrônico
 Prevenção dos problemas de qualidade de dados para governo
eletrônico.
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 Utilização de instruções SQL para avaliação e melhoria da qualidade de
dados
1.4 Método de trabalho
Atividade 1: Levantamento bibliográfico e fundamentação teórica
Na primeira etapa é realizada a seleção de artigos científicos, publicações
e livros que contribuam e sejam referência sobre conceitos relevantes envolvendo a
qualidade de dados. As referências servem como base científica para a elaboração
da fundamentação teórica cujos conteúdos apoiam a escolha e aplicação do método
para gerenciamento de dados adequados para governo eletrônico.
São descritos os métodos para gerenciamento da qualidade de dados
usados na prestação de serviços de governo eletrônico.
Atividade 2: Método HDQM para gerenciamento da qualidade de dados
Nesta atividade é realizado o estudo sobre o método HDQM. São
descritas suas três fases: Fase 1 Reconstrução do estado dos dados, fase 2
Avaliação da qualidade dos dados e fase 3 Melhoria da qualidade dos dados. São
também mostradas as atividades a serem executadas em cada fase.
Atividade 3: Reconstrução do estado dos dados (fase 1 do HDQM)
É iniciada execução da etapa 1 método HDQM para gerenciamento da
qualidade de dados. Esta atividade tem por objetivo fazer um diagnóstico do estado
atual dos dados, o objetivo é realizar um levantamento de todos os conhecimentos
sobre a produção dos dados usados na pesquisa em processos extrajudiciais,
disponível na página de governo eletrônico do Ministério Público do Amapá
http://www.mpap.mp.br/consultaprocessos/extrajudicial.
Na etapa 1 inicia-se com a reconstrução de conhecimentos sobre as
unidades organizacionais, para entender qual estrutura organizacional é necessária
para produção das informações usadas na pesquisa em processos extrajudiciais.
Compreender qual a contribuição do Ministério Público, das Procuradorias,
Promotorias e Delegacias e como se relacionam no momento da produção dos
dados.
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Na etapa 2 faz-se o a reconstrução dos processos de dados. O objetivo
desta fase é mostrar como os dados são coletados, quem os coleta, como e onde
são guardados e ao final como são usados no governo eletrônico.
A etapa 3 contempla a reconstrução dos dados necessários para exibição
da pesquisa em processos extrajudiciais. O objetivo desta fase é criar um diagrama
de entidade relacionamento DER com as tabelas necessárias para disponibilização
dos dados no governo eletrônico.
Na etapa 4 realiza-se o diagnóstico sobre as entidades conceituais para
construção do modelo dos dados, com objetivo de mostrar como inquéritos, provas,
autores, vítimas, testemunhas, promotores e delegados se relacionam. E ao final
formar o entendimento do papel de cada entidade conceitual na coleta, guarda e uso
dos dados na pesquisa em processos extrajudiciais.
Atividade 4: Avaliação da qualidade dos dados (fase 2 do HDQM)
Nesta atividade é executada a fase 2 do método HDQM para realização
do diagnóstico da situação atual da qualidade dos dados úteis para a pesquisa em
processos extrajudiciais.
Na etapa 1 é realizada a medição da relevância dos recursos de dados,
com objetivo de selecionar as tabelas e os atributos mais relevantes para a consulta
de governo eletrônico. Os dados mais importantes terão prioridade no processo de
melhoria.
Na etapa 2 são selecionadas as dimensões a serem usadas na fase de
melhoria da qualidade dos dados exibidos na pesquisa em processos extrajudiciais.
As dimensões são associadas às métricas com a intensão de traduzir em números a
qualidade das informações.
Na etapa 3 é realizada a avaliação dos riscos e viabilidade envolvendo a
melhoria da qualidade dos dados. A intensão é selecionar as atividades de melhoria
com maior viabilidade, menor custo e menor risco.
Na etapa 4 é feita a medição da qualidade dos dados selecionados. O
objetivo é mostrar a situação atual das informações e comparar com as métricas
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após a execução da fase de melhoria dos dados.
Atividade 5: Melhoria da qualidade dos dados (fase 3 do HDQM)
Nesta atividade é executada a fase 3 do método HDQM para implementar
a melhoria da qualidade dos dados.
Na etapa 1 são definidas as metas de qualidade de dados. O objetivo é
especificar o estado atual e qual o resultado final que a ser alcançada após a
melhoria das informações.
Na etapa 2 são definidas as atividades a serem executadas para melhoria
dos dados para o governo eletrônico. Esta etapa leva em consideração os riscos e a
viabilidade apontados na fase anterior.
E finalmente na etapa 3 é criado um projeto com atividades para melhoria
da qualidade dos dados do governo eletrônico.
Atividade 6: Aplicação do processo de melhoria da qualidade dos dados
Nesta atividade é executado o projeto de melhoria da qualidade dos
dados criado na etapa 3 da Atividade 5. Esta etapa contempla a melhoria das
informações e também atividades de gerenciamento capazes de eliminar a causa
raiz dos problemas. São recomendados processos contínuos para melhoria
constante da qualidade dos dados da instituição, executados com a finalidade de
prevenir novos problemas de qualidade na informação.
Atividade 7: Tabulação dos dados e apresentação dos resultados da aplicação
do método HDQM
Nesta atividade são apresentados os resultados após aplicação do
método HDQM. São apresentadas métricas associadas às dimensões de qualidade
de dados, comparando os números antes e depois da execução do projeto de
melhoria dos dados usados na pesquisa em processos extrajudiciais.
São relatados os eventuais problemas na execução do HDQM e
apontadas possíveis melhorias ao método.
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1.5 Organização do trabalho
O estudo está estruturado em 6 seções:
Na seção 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA é realizada uma revisão sobre
os temas governo eletrônico, governança de dados e qualidade de dados, assuntos
que dão suporte para o planejamento e execução do estudo de caso.

É

apresentado o método HDQM, enfatizando suas características, fases e atividades
necessárias para utilização.
Na seção 3 GOVERNO ELETRÔNICO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
AMAPÁ o Ministério Público do Estado do Amapá é apresentado, é feito um resumo
sobre o governo eletrônico no Ministério Público, são escolhidos os dados de
processos extrajudiciais para terem a qualidade avaliada e melhorada. São
diagnosticados os principais problemas de qualidade e apontadas as causas raizes.
Na seção 4 APLICAÇÃO DO MÉTODO PARA GERENCIAMENTO DA
QUALIDADE DE DADOS é realizada a apresentação da instituição onde será
aplicado o estudo de caso. O método HDQM é aplicado com o objetivo de avaliar e
melhorar a qualidade de dados para serem utilizados em serviços de governo
eletrônico. A fase 1 do HDQM é executada para conhecer a estrutura de dados da
instituição. Na fase 2 avalia-se a qualidade dos dados e na fase 3 cria-se e executase o processo de melhoria da qualidade dos dados.
A seção 5 EXECUÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS DADOS é
reservada para colocar em prática a execução do método HDQM para melhoria da
qualidade das informações de processos extrajudiciais. Serão mostradas as análises
dos dados coletados antes e depois da aplicação do método. Esta ação objetiva os
avanços ou retrocessos obtidos. Os dados são apresentados de forma relatórios
escritos e formato de tabelas e gráficos, agrupados pelas dimensões de qualidade.
Na seção 6 ANÁLISE DOS RESULTADOS é realizada uma avaliação
dobre o uso do HDQM na melhoria de dados para governo eletrônico. As métricas e
dimensões são analisadas para concluir se a qualidade dos dados melhorou ou não.
A seção 6 CONCLUSÃO tem como objetivo a apresentação da conclusão
do trabalho. São apresentados o resumo do trabalho, as conclusões gerais, os
resultados esperados e as recomendações para trabalhos futuros.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção são abordados os principais conceitos envolvidos nesta

dissertação. Inicia-se com o detalhamento de modelo de governo eletrônico, na
sequência são apresentadas as linhas gerais do Data Management Body of
Knowledge (DMBOK) (DAMA, 2010). A área de gerenciamento de qualidade de
dados do DMBOK é detalhada. São apresentadas também características de alguns
métodos para gerenciamento da qualidade de dados e, em particular da HDQM.

2.1 Governo eletrônico
O governo eletrônico é um modelo de prestação de serviços realizado por
instituições públicas. Nesta modalidade os serviços são disponibilizados de forma
eletrônica e sem intervenção humana. Possui como clientes cidadãos, empresas,
órgãos públicos e funcionários da própria instituição.
Segundo Agune (2005), governo eletrônico pode ser entendido como um
conjunto de ações modernizadoras vinculadas à administração pública. É associado
ao uso de tecnologia de informação no setor público com objetivo melhoria da
eficiência dos processos operacionais e administrativos dos governos.
Para Moya (2014) o governo eletrônico é visto como uma oportunidade
de melhorar o relacionamento entre o governo e os cidadãos. Proporciona a
melhoria dos serviços atuais e o aumento da oferta de novos serviços. Complementa
afirmando que os serviços são prestados em menos tempo e com maior
possibilidade de monitoramento da eficiência dos mesmos.
Existem várias iniciativas de sucesso no Brasil relacionadas ao governo
eletrônico. Tanto nas esferas Federal, Estadual ou Municipal. Algumas são citadas
por Chain (2004) e Ferrer e Santos (2004):
 Receita Federal, com a simplificação do processo de declaração de
ajuste anual do IR,
 Compras governamentais pelo Pregão Eletrônico;
 Eleições gerais com o auxílio das urnas eletrônicas em nível nacional.
 Portais de transparência, exibindo informações sobre receitas e
despesas em tempo real
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 Nota fiscal eletrônica, possibilitando um melhor controle dos impostos.

2.2 Data Management Body of knowledege (DMBOK)
Para Rifaie (2009) o gerenciamento de dados pode ser definido como o
processo pelo qual as decisões são tomadas em uma empresa. É visto como um
ativo corporativo estratégico para vantagem competitiva.
Segundo a Data Management Association Guide to Data Management
Body of Knowledge (DAMA-DMBOK) (DAMA, 2010), o gerenciamento de dados
consiste no exercício da autoridade e controle (planejamento, monitoramento e
entrega) de ativos de dados e informação. No DMBOK o gerenciamento de dados é
dividido em dez componentes:
1) Governança de

dados:

Contempla

as atividades de

planejamento,

supervisão e controle sobre o gerenciamento e uso dos dados;
2) Gerenciamento da arquitetura dos dados: Definição do modelo para
gerenciamento dos ativos de dados.
3) Desenvolvimento dos dados: Atividades de análise, projeto, implementação,
teste, implantação e manutenção do gerenciamento de dados.
4) Gerenciamento da operação dos dados: Atividades de suporte para
aquisição e eliminação de dados.
5) Gerenciamento

da

segurança

de

dados:

Assegura

a

privacidade,

confidencialidade e acesso apropriado à informação.
6) Gerenciamento

da

qualidade

de

dados:

Atividades

de

definição,

monitoramento e melhoria da qualidade dos dados.
7) Gerenciamento de dados mestres e de referência: Gerenciamento das
versões em uso (golden versions) e suas réplicas.
8) Gerenciamento de Data Warehousing (DW) e Business Intelligence (BI):
Provimento de relatórios e análises.
9) Gerenciamento de conteúdo e documentos: Gerenciamento de dados de
fora dos bancos de dados corporativos, correspondem a dados semi e não
estruturados produzidos por e-mails, documentos e planilhas.
10) Gerenciamento de metadados: Atividades de integração, controle e
fornecimento de metadados, que são as informações sobre os dados.
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A estrutura empregada pelo DAMA-DMBOK para o gerenciamento de
dados é esquematizada na Figura 1.

Figura 1: Estrutura para gerenciamento de dados do DAMA-DMBOK

Fonte: DAMA (2010)

O DAMA-DMBOK é estruturado de forma que para cada um dos
componentes é apresentada uma definição, as metas (os objetivos a serem
alcançados), as atividades a serem efetuadas para atingir as metas, além dos
elementos que apoiam as atividades como ferramentas, participantes, entradas,
saídas e métricas. As atividades são classificadas como: Planejamento, controle,
desenvolvimento ou operação.
Na Tabela 1 são mostradas as definições de cada item que compõe a
estrutura do DMBOK apresentada na Figura 1.
O DAMA-DMBOK foi criado para servir como referência para a
implantação de políticas de gerenciamento de dados. Não é um método que
apresenta passos e atividades detalhadas para ser diretamente empregado em uma
organização. Mas possui informações importantes que podem auxiliar na
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implantação de atividades associadas ao gerenciamento dos dados. Serve como
uma referência para avaliação de um método específico. É empregado neste
trabalho como apoio ao gerenciamento da qualidade de dados.
Tabela 1: Descrição das partes integrantes da estrutura do DMBOK

Item
Definição
Objetivos
Entradas
Fornecedores

Participantes

Ferramentas
Entregas
Consumidores

Métricas

Atividades

Descrição
Definição resumida para o gerenciamento
Objetivos a serem alcançados com a execução do gerenciamento
Insumos que servem para execução das atividades de
planejamento, desenvolvimento, operação e controle.
São pessoas ou profissionais ou outro meio que podem
disponibilizar informações para a atividade de gerenciamento em
questão.
São pessoas que atuam no planejamento, desenvolvimento,
operacionalização e controle das atividades relacionadas ao
gerenciamento de dados.
São instrumentos que auxiliam na automatização das atividades
de gerenciamento de dados.
São dados ou documentos formais resultantes da execução das
atividades de qualidade de dados.
São as pessoas beneficiadas com a execução das atividades de
gerenciamento de dados. Podem ser gestores de dados, gerentes,
executivos e clientes.
São representações numéricas que servem de parâmetro para
identificar a situação atual, traçar metas e avaliar se a execução
das atividades está resultando no efeito esperado.
São ações a serem executadas objetivando o planejamento,
desenvolvimento, operação e controle da atividade de
gerenciamento em de dados.

Fonte: DAMA. (2010)

2.3 Qualidade de dados
Um dado é considerado com qualidade quando atende aos requisitos e
está de acordo com as regras de negócio planejadas pela organização. O simples
processo de limpeza dos dados pode resultar em benefícios momentâneos, porém,
apesar de ser um trabalho importante e necessário, não atua na causa raiz do
problema e consequentemente não há a preocupação com o estabelecimento de
procedimentos para mitigar tais causas. É necessário um programa mais rigoroso de
qualidade de dados para prover uma solução econômica e eficaz e que perdure no
sentido de cuidar para que os dados sejam criados e/ou mantidos com qualidade, de
forma a melhorar a qualidade e integridade dos dados.
Para o DAMA-DMBOK (DAMA, 2010) qualidade dos dados é sinônimo
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de qualidade da informação. Má qualidade dos dados resulta em informações não
confiáveis e decisões erradas.
Segundo a ISO/IEC 25012 (2008), qualidade de dados é o grau de
satisfação das características e estado dos dados quando usados em condições
específicas.
O DMM (2014) segue a mesma linha do CMMI e do MPS.BR, é
organizado em áreas de processos, porém possui foco nas implementações e
avaliações de maturidade do gerenciamento de dados.

O modelo DMM é

organizado em cinco categorias: estratégia de gerenciamento de dados; operações
de dados; plataforma e arquitetura; qualidade de dados e governança de dados.
Para cada categoria existe um conjunto de áreas de processo, entre elas a de
gerenciamento da qualidade de dados. Estas áreas de definem os temas, as metas,
práticas e produtos do modelo que, quando implementados, permitem alcançar a
maturidade no gerenciamento de dados.
Na Figura 2 é mostrado o processo de gerenciamento da qualidade de
dados apresentado pelo DMBOK. São apresentadas atividades que facilitam o
planejamento, implementação e controle do gerenciamento da qualidade da
informação.
As atividades são utilizadas neste trabalho como apoio na aplicação do
método HDQM. A atividade de definição de métricas de qualidade de dados é
utilizada na fase 2 da do HDQM. Esta atividade tem como objetivo a definição de
indicadores que serão associados as dimensões de qualidade. Pretende-se avaliar o
estado a qualidade das informações e comparar com o estado final após a melhoria
da qualidade dos dados.
A especificação de regras de qualidade de acordo com as regras de
negócio do cliente é utilizada para apoiar a fase 2 da execução do HDQM. Esta
atividade tem como objetivo elaborar regras de qualidade, definindo claramente o
que é proibido ou obrigatório no momento da coleta dos dados.
Os estudos sobre melhoria de dados apresentados no DMBOK
contribuem com a execução das atividades da fase 3 do HDQM.
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Figura 2: Processo para gerenciamento da qualidade de dados do DMBOK

Fonte: DAMA (2010)

2.4 Dimensões de qualidade de dados
As dimensões de qualidade de dados permitem classificar os problemas
de qualidade de dados e apoiarem a criação de métricas. Para Batini et al (2011) as
dimensões de qualidade são propriedades que caracterizam um determinado
recurso e que podem ser medidas com a aplicação de métricas. Não existe um
consenso sobre o número das dimensões de qualidade de dados e nem sobre seu
significado, Strong et al (1997), por exemplo, classificam a qualidade de dados em
categorias e dimensões:
 Categoria intrínseca: Acurácia, objetividade, credibilidade, reputação
 Categoria de acessibilidade: acessibilidade, segurança de acesso
 Categoria contextual: Relevância, valor agregado, atualidade, completude,
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montante de dados
 Categoria representacional: Interpretabilidade, facilidade de entendimento,
representação concisa, representação consistente
Dentro do contexto de uma organização, devem ser definidas quais
dimensões de qualidade serão empregadas e qual o significado das mesmas. O
modelo ou método de qualidade de dados utilizado pode servir como referência para
a definição das dimensões utilizadas.

Apresenta-se o conjunto de dimensões

utilizadas no estudo do Ministério Público, bem como a definição que será adotada.

2.4.1 Validade
Um dado é considerado válido quando possui formato compatível com o
original representado no mundo real e se enquadra dentro do domínio, formato,
padrão ou tipo especificado nos requisitos de qualidade de dados. Segundo o
DMBOK (DAMA, 2010), o dado é válido quando apresenta um formato correto.
Segundo Coleman (2013), a validade é o grau de conformidade entre um
dado e regras de negócio. A validade permite comparar valores de dados recebidos
com valores válidos em um domínio definido em uma tabela de referência, intervalo
ou regra matemática.
O conceito usado neste trabalho é: A validade é o grau de conformidade
entre o valor de um dado e as regras de qualidade especificadas em requisitos como
formato correto, pertencimento a um domínio específico e atendimento aos padrões
definidos.

2.4.2 Completude
A completude é a dimensão de qualidade de dados utilizada para indicar
que as informações existem e estão de acordo com os padrões especificados nos
requisitos de qualidade de dados. Indica que os dados estão prontos para o uso
para o qual foram planejados e coletados.
Para Batini e Scannapieco (2016) a completude é a medida em que os
dados possuem amplitude, profundidade e alcance suficientes para a tarefa em
questão.

27

Segundo Coleman (2013), conceitualmente a completude implica em ter
todos os dados necessárias, apropriados, completos e finalizados. A primeira
condição da completude é a existência, para ser considerado completo o dado
precisa primeiramente existir.
Segundo a ISO/IEC 25012 (2008), os dados são considerados completos
quando todos os atributos possuem os valores esperados para o uso em um
contexto específico.
Kahn (2002) afirma que um dado é completo quando não existe ausência
de informação e a informação coletada possui profundidade suficiente para
execução da tarefa planejada. Para o DMBOK (DAMA, 2010), a informação é
completa quando todos os atributos necessários para o uso estão preenchidos com
dados relevantes. Este conceito é compartilhado por Gomes et al. (2007) que afirma
que os dados estão completos quando todos os valores estão gravados. E um dado
é considerado incompleto se seu valor é desconhecido ou possui valor nulo. Ballou e
Pazer (2003) afirmam que a completude possui componentes estruturais e de
conteúdo. Estruturais são valores que poderiam ter sido gravados e não foram. E de
conteúdo são valores de registros que são preenchidos, porém em um determinado
contexto não são considerados completos. Para o modelo DMM (2014) a
completude é o critério relacionado com a disponibilidade de atributos de dados
necessários para o uso da informação.
O conceito de completude usado neste trabalho é que um dado é
completo quando não possui valor nulo. E é considerado incompleto quando, mesmo
não sendo nulo, seu valor não permite a representação de uma informação,
impossibilitando totalmente o seu uso.

2.4.3 Unicidade
Para Kahn (2002) a unicidade é o grau que certifica que um dado é
representado uma única vez em um conjunto de registros. Já para no modelo DMM
(2014) é o critério relacionado com a redundância de registros ou atributos em um
banco de dados.
O conceito de unicidade usado nesta pesquisa é que um dado é único
quando seu valor não se repete em um conjunto de atributos de um repositório de
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dados. Um conjunto de dados é único quando não existe, na mesma entidade, outro
conjunto de dados com valores iguais.

2.4.4 Consistência
Para Batini e Scannapieco (2016) a consistência, coesão e coerência
referem-se à capacidade da informação em cumprir sem contradições a todas as
propriedades da realidade de interesse, conforme especificado em termos de
restrições de integridade, edições de dados, regras de negócios e outros
formalismos.
Já o modelo DMM (2014) conceitua a consistência como o critério
relacionado com a conformidade com padrões exigidos e regras de homogeneidade
dos dados.
Segundo a ISO/IEC 25012 (2008), dados são consistentes quando são
livres de contradição e são coerentes com outros dados em um contexto específico
de uso.
Ballou e Pazer (2003) apontam um registro sem consistência quando o
mesmo tipo de informação é gravado em mais de uma maneira.
O conceito adotado neste estudo para a consistência é que dois dados,
pertencentes ao mesmo registro de uma entidade, são consistentes quando o valor
presente no primeiro não possui contradição com o valor do segundo. Como
exemplo pode-se citar os valores de data de nascimento e idade. Eles são
consistentes quando a idade é igual a diferença entre a data atual e a data de
nascimento.

2.4.5 Integridade
Para Coleman (2013) a integridade é o grau em que os dados estão em
conformidade com as regras de relacionamento entre entidades, de acordo com o
modelo de dados, que se destinam a garantir a apresentação completa, consistente
e válida de dados.
A integridade pode ser classificada em:
 Integridade existencial: Nenhum atributo de chave primária deve conter valores
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nulos, devem ser gravados valores válidos para garantir a integridade
existencial.
 Integridade referencial: Os valores gravados em um atributo de chave
estrangeira devem nulos ou coincidir com os valores da chave primária da
relação referenciada.
 Integridade de coluna: Determina quais valores podem existir em uma coluna
da relação a uma regra.
O conceito adotado neste trabalho para a integridade é que duas ou mais
entidades possuem integridade quando seus atributos e seus relacionamentos
atendem as regras especificadas no modelo de dados.

2.5 Métricas de qualidade de dados
As métricas de qualidade de dados são representações numéricas
associadas às dimensões de qualidade. Segundo o DMBOK (DAMA, 2010) as boas
características das métricas são:
 Capacidade de medição: A métrica deve possuir a capacidade de ser
representada por um número.
 Relevância de negócio: A métrica deve estar alinhada aos objetivos do negócio.
 Aceitabilidade: A métrica deve estar dentro dos padrões de aceitação do negócio.
 Responsabilidade: A métrica deve proporcionar a atribuição de um responsável
para correção dos problemas.
 Habilidade de controle: A métrica deve ser fácil de gerenciar.
 Capacidade de rastreamento: A métrica deve possuir capacidade de ser
monitorada.
Para definir métricas de qualidade de dados é importante fazer uma
avaliação da qualidade dos dados e traçar um perfil da qualidade das informações.
O DMBOK (DAMA, 2010) define que um processo para definição de métricas de
qualidade de dados possui as seguintes etapas:
 Analisar os impactos críticos da métrica no negócio;
 Avaliar os elementos de dados dependentes entre si;
 Para cada elemento de dados listar quaisquer dados relevantes associados;
 Para cada expectativa especificar as dimensões de qualidade de dados
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associadas;
 Para cada regra de negócio descrever o processo de medição;
 Para cada regra de negócio especificar um nível mínimo inicial aceitável para a
métrica.
O Massachusetts Institute of Technology (MIT, 1998) define quatro
princípios para gestão de métricas de qualidade de dados:
1. Entender as necessidades de informação do usuário;
2. Gerenciar a informação como produto de um processo de produção bem definido;
3. Gerenciar a informação como produto que possui um ciclo de vida;
4. Definir um gestor para gerenciar o produto de informação.
Lee e Wang (2002) apresentam três formas para a criação de métricas:
1. Razão simples: Mede a razão entre os resultados desejáveis ou indesejáveis com
o universo total de resultados possíveis.
2. Operação mínima ou máxima: Métrica que representa o menor ou o maior valor
contido em um universo de registros pesquisados.
3. Média Ponderada: Representa a razão da soma de todos os valores do universo
pesquisado pelo total de valores possíveis.
Bertoletti et. al (2005) representam as métricas em formato de percentual
no caso melhoria do relacionamento entre governo e empresas por meio da
reconciliação de dados e reengenharia de processos.
Estes conhecimentos e conceitos sobre métricas são utilizados na
execução da fase 2 do HDQM para avaliação da qualidade dos dados pertencentes
ao estudo de caso. Apoiam a especificação das métricas e a associação com as
dimensões de qualidade de dados (Figura 7).

2.6 Análise da causa raiz dos problemas de qualidade de dados
A análise da causa raiz tem como principal vantagem produzir dados que
possibilitem descobrir a origem dos problemas investigados. De posse dessas
informações é possível atuar na prevenção do problema. Os problemas de qualidade
de dados podem ter diferentes causas raiz, associadas a diferentes dimensões de

31

qualidade de dados. Quando a causa dos problemas é eliminada o efeito
desaparece. Segundo Batini e Scannapieco (2016) a identificação das causas dos
erros é uma das mais importantes atividades para a melhoria da qualidade dos
dados.
Segundo o DAMA-DMBOK (2010) o monitoramento da conformidade da
informação com as expectativas do negócio leva a duas atividades operacionais. A
primeira é determinar e eliminar a causa raiz dos erros de qualidade de dados e a
segunda é isolar os itens de dados que estão incorretos e fornecer um meio para
torná-los em conformidade com as expectativas. As atividades de gerenciamento da
qualidade de dados devem possibilitar maneiras proativas para eliminar a causa
raiz da má qualidade dos dados.
Atuar na causa raiz é fazer com que a organização saia do modo reativo
de resolver problemas e passe a atuar no modo preventivo. A correção da causa raiz
dos problemas serve como uma vacina que imuniza a organização contra alguns
futuros problemas de qualidade de dados. Uma grande vantagem de atuar na causa
raiz é que é mais econômico financeiramente atuar na prevenção do problema que
na correção.

2.7 Diagrama de Ishikawa
O diagrama de Ishikawa, Ishikawa (1985), também conhecido como
diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe.
Figura 3: Diagrama de Ishikawa para determinar a causa raiz de problemas

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Ishikawa (1985)
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O diagrama de ishikawa foi criado em 1943 por Kaoru Ishikawa com o
objetivo de organizar as causas de um problema para facilitar o descobrimento da
causa raiz. Na Figura 3, página 32, é mostrado como o diagrama de ishikawa
organiza as causas em categorias para facilitar o entendimento do problema e
direcionar as possíveis soluções. É mostrado um exemplo da aplicação do diagrama
de Ishikawa na Figura 15.

2.8 Programa TDQM (Total Data Quality Management)
O programa TDQM foi desenvolvido pelo MIT (Massachusetts Institute of
Technology) e apresentado por Wang (1998) com o objetivo de prover um método
para gerenciamento de qualidade de dados, tendo como princípios a definição de
métodos práticos para melhoria da qualidade da informação nas organizações,
disseminação das melhores práticas de qualidade de dados, assim como
desenvolver ferramentas e capacidades necessárias para o gerenciamento da
qualidade da informação.
No TDQM a informação é tratada como um produto, cujo ciclo de vida
possui três fases: coleta, custódia e uso.
 Coleta: Fase que a informação é criada ou coletada para ser utilizada na
produção de conhecimento.
 Custódia: Desenvolvimento e manutenção da infraestrutura para a produção da
informação.
 Uso: Etapa em que os dados são utilizados pelos clientes.
O programa TDQM foi um dos primeiros métodos criados para gestão da
qualidade de dados, foi concebido a partir do ciclo de Deming, este amplamente
utilizado no gerenciamento da qualidade de produtos industrializados. Com apenas
quatro etapas bem definidas o programa TDQM apresenta simplicidade para
implantação e utilização em organizações que precisam melhorar a qualidade dos
dados.
Na Figura 4 é apresentado o modelo proposto pelo TDQM para melhoria
da qualidade da informação. O PI representa o Produto Informação, artefato a ser
entregue para os consumidores de dados, por exemplo um relatório, um gráfico ou
uma estatística. QPI representa a qualidade do produto informação, define os
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requisitos de qualidade de dados necessários atender as expectativas do produto
informação. O SMI detalha o sistema de manufatura da informação, define todas as
fases do processo de coleta, custódia e uso para criação do produto de informação.
O programa TDQM é organizado em quatro etapas cíclicas apresentadas
na Figura 4 que são definição, medição, análise e melhoria.
 Define: São definidas as características do produto informação em dois níveis,
informações principais e informações auxiliares.
 Mede: São criadas métricas para representar em números a qualidade dos
dados do produto informação.
 Analisa: Nesta fase é proposta pelo método a análise do produto informação,
apoiando-se nos resultados das métricas, procura-se encontrar a causa raiz dos
problemas de qualidade de dados.
 Melhora: São identificadas as áreas estratégicas da organização que
necessitam de melhoria na qualidade dos dados.
Figura 4: Modelo TDQM para melhoria da qualidade da informação

Fonte: WANG (1998)

Como forma de representar graficamente como os dados são produzidos,
armazenados e usados, foi apresentado por Wang, Shankaranarayanan e Ziad
(2000) o IP Map. Segundo os autores muitos métodos de modelagem para sistemas
de informação já foram apresentados, mas sem a capacidade para representar
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sistematicamente os processos de fabricação de produtos de informação. Segundo
Carvalho (2009) O IP Map é uma representação sistemática do processo envolvido
para a produção da informação, que utiliza um conjunto padrão de símbolos e
convenções. Na Tabela 2 são apresentados os blocos utilizados pelo IP Map para
mapeamento do processo de fabricação da informação.

Tabela 2: Blocos utilizados para mapeamento da fabricação da informação

Bloco
Coletor de dados

Função
Este bloco é usado para representar os coletores dos dados
utilizados para produzir o produto informação.

Processos de dados Bloco utilizado para representar um processo
manipulação, cálculo ou combinação de dados.

de

Armazenamento de
dados

Bloco de armazenamento de dados, é utilizado para
representar a captura e a persistência de dados, gravados
em arquivos ou bancos de dados

Critério de decisão

Dependendo de um valor de um determinado item, o bloco
de critério de decisão é utilizado para direcionar itens de
dados a diferentes caminhos para processamento adicional.

Verificação de
dados

Este bloco é utilizado para representar pontos de verificação
da qualidade dos dados.

Consumidor de
dados

Este bloco é usado para representar o consumidor do
Produto Informação. No modelo do IP Map, o consumidor
pode
representar
uma
unidade
de
negócios,
unidade organizacional ou departamental que será
beneficiada com a produção da informação.
Fonte: Wang, Shankaranarayanan e Ziad (2000)

O IP Map é utilizado neste trabalho na aplicação da primeira fase do
método HDQM. O objetivo da utilização é a realização do mapeamento do processo
de manufatura da informação. É construído o mapa da manufatura de dois produtos
de informação criados e disponibilizados pelo ministério Público para serem usados
no governo eletrônico.

2.9 Método HDQM (Heterogeneous Data Quality Methodology)
O Método HDQM (BATINI, BARONE, CABITZA e GREGA, 2011)
apresenta atividades para gerenciar a qualidade de dados do tipo:
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a) Dados Estruturados: Dados organizados em blocos, que possuem
relação, atributos e um esquema, geralmente armazenados em um SGBD (Sistema
de Gerenciamento de Banco de Dados)
b) Dados semiestruturados: Conhecidos como auto descritos, geralmente
representados usando linguagens de marcação XML ou OWL.
c) Dados não estruturados: Dados que não possuem uma estrutura
definida, como documentos, imagens e vídeos.
Na Figura 5 é apresentado um diagrama entidade-relacionamento (DER)
que representa o HDQM.
Figura 5: Modelo conceitual do método HDQM

Fonte: BATINI et al. (2011)

O modelo conceitual do método HDQM (Figura 5) utiliza os conceitos:
 Unidade organizacional: É um elemento importante da organização e que está
envolvida na produção, uso e processamento de dados, caracteriza-se por uma
estrutura interna e um conjunto interno de normas.
 Recurso: Consiste em qualquer fonte de dados que uma organização pode usar
ou ter acesso a fim de representar alguns aspectos da realidade de seu
interesse. Dentro de uma organização empresarial, os recursos são gerenciados
durante os processos, ou produção, ou uso da informação. Exemplos típicos de
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recursos são bancos de dados, fluxos de dados, documentos eletrônicos ou em
papel.
 Processo: É uma sequência articulada de atividades que são executadas por
pela organização.
 Entidade conceitual: Conceito que se refere a um único fenômeno da realidade
de interesse da organização e que é possível abstrair dos recursos usados.
Exemplo: cliente, fornecedor, facilidade ou produto.
Na Figura 6 são apresentadas as 3 fases do HDQM.
Figura 6: Esquema das fases do HDQM com entradas e saídas

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em BATINI et al. (2011)

A Fase 1 Reconstrução do estado dos dados tem por objetivo reconstruir
todo o conhecimento relevante a respeito das unidades organizacionais, saber como
os processos são executados, e quais os recursos e entidades conceituais
envolvidos na produção de conhecimentos da organização. Nesta fase o objetivo é
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descrever e entender o negócio e suas características. São utilizadas como entrada
os requisitos da organização, os processos e as fontes de dados.
Fase 2. Avaliação da qualidade dos dados tem como meta obter uma
avaliação quantitativa dos problemas de qualidade de dados. Dimensões de
qualidade são medidas a fim de avaliar o atual nível de qualidade dos dados e definir
o novo alvo que deve ser atingido no final do programa de melhoria de qualidade de
dados. Nesta fase deve-se não apenas identificar os problemas de qualidade de
dados existentes, mas também já ter definido métricas de qualidade que serão
usadas. A fase de avaliação é executada utilizando-se como insumos os dados, as
unidades organizacionais, os processos, entidades conceituais, dimensões de
qualidade de dados, problemas de qualidade de dados, entidades conceituais e
recursos relacionados.
Na Fase 3 as atividades de melhoria da qualidade dos dados são
selecionadas a partir da avaliação dos seus efeitos x versus relação de custo. Levase em consideração para a seleção as dimensões de qualidade. Esta fase é
executada a partir da relevância dos recursos, escopo dos recursos, dimensões de
qualidade de dados e melhoria.
Figura 7: Atividades para aplicação do método HDQM

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em BATINI et al. (2011)
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Como resultado da execução das três fases do método deve ser
produzido o processo de melhoria da qualidade dos dados. Este processo é utilizado
para atingir as metas planejadas em relação as métricas de qualidade de dados.
Na Figura 7 são exibidas as atividades a serem desenvolvidas em cada
fase da aplicação do HDQM. Assim, é preciso identificar as Unidades
Organizacionais, as entidades conceituais, os respectivos dados, as dimensões de
qualidade a serem consideradas e as métricas empregadas para avaliação das
dimensões de qualidade de dados.
O método não comenta sobre a necessidade de reavaliação após as
atividades da fase 3. Contudo, entende-se que é necessário que as métricas de
qualidade de dados empregadas na fase 2 devam novamente ser utilizadas para
verificar se os processos e técnicas empregadas na fase 3 surtiram o efeito
desejado ou não.
2.10 Conclusão
Após a análise de alguns métodos para gerenciamento da qualidade de
dados foi escolhido o HDQM pare ser aplicado no estudo de caso. Um dos principais
motivos para a seleção foi o fato de se enquadrar melhor à gestão de dados para
governo

eletrônico,

que

demanda

informações

em

formato

estruturado,

semiestruturado e não estruturado, que não são abordados por outros métodos
pesquisados.
Outra característica exclusiva do HDQM, é a fase 1 que facilita o
entendimento da organização. Possibilita identificar as unidades organizacionais
internas e externas, os processos de coleta e uso de dados, conhecimento das
entidades conceituais e os dados da organização.
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3

GOVERNO ELETRÔNICO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ
Nesta seção são apresentadas as principais características do Ministério

Público, que disponibiliza serviços no modelo governo eletrônico e é o alvo da
aplicação do método HDQM.

Inicialmente descreve-se sobre a atuação do

Ministério Público e como os dados que são manipulados chegam e o tratamento
dado aos mesmos. Na sequência, introduz-se a aplicação do HDQM, seguindo as
fases apresentadas na Figura 7.

3.1 Ministério Público do Estado do Amapá
O Ministério Público é uma instituição do Estado Amapá, que possui mais
de 600 funcionários, que desempenham suas funções em 1 matriz e 30 filiais.
Figura 8: Sede do Ministério Público do Amapá

Fonte: Ministério Publico do Estado do Amapá

Segundo o artigo 127 da Constituição do BRASIL (1988), o Ministério
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-se da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
As principais funções do Ministério Público são promover ação civil
pública

para

defesa

de

direitos

da

coletividade,

promover

inconstitucionalidade e exercer controle das atividades policiais.

ações

de
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O Ministério Público do Amapá é formado pela Procuradoria de Justiça e
por Promotorias de Justiça que se encontram distribuídas em todos os municípios do
estado do Amapá, conforme indicam os círculos de cor preta distribuídos no mapa
do Estado do Amapá na Figura 9.
Figura 9: Unidades organizacionais do Ministério Público do Amapá

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2 O governo eletrônico no Ministério Público do Amapá
O site do Ministério Público possui vários serviços disponibilizados
população amapaense com uso de tecnologias de governo eletrônico. Quando
alguém acessa o portal institucional no endereço www.mpap.mp.br.
Na Figura 10 são mostrados alguns dos sistemas disponíveis para a
população amapaense, acessíveis pela internet.
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Figura 10: Governo eletrônico no Ministério Público

Fonte: Ministério Público do Estado do Amapá

Sistema de acesso à informação ao cidadão: O Sistema de Informações ao
Cidadão (SIC) do Ministério Público do Estado do Amapá tem como objetivo receber
pedidos de informação da população sobre atividades administrativas, financeiras,
estratégicas e operacionais realizadas pelo Ministério Público do Estado do Amapá.
A resposta deve ser dada imediatamente, se a informação estiver disponível, ou em
até 30 dias.
Sistema de pesquisa de processos administrativos: Serviço governamental onde
a população pode ter acesso a informações sobre processos administrativos que
tramitam no âmbito interno do Ministério Público do Amapá.
Sistema de pesquisa de processos extrajudiciais: Processos extrajudiciais são
documentos que ainda não se transformaram em processos judiciais. Neste
ambiente a população pode ter acesso aos andamentos dos processos,
cumprimentos de prazos e ações realizadas pelos delegados, promotores ou
advogados.
Relatório de processos judiciais: Processos judiciais são processos que foram
ofertados denúncia pelo Ministério Público e enviados para o Fórum. Neste recebem
um número de processo judicial. No relatório de processos judiciais as partes
interessadas (acusação e defesa) podem consultar os movimentos e ações
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realizadas no processo.
Portal da transparência: O portal da transparência é um ambiente em que a
população pode ter acesso aos dados da aplicação dos recursos financeiros
realizada pelo Ministério Público do Amapá.
Consulta de plantões dos promotores: Possibilita visualizar a escala de plantão
dos promotores de justiça do Ministério Público.
Ouvidoria online: O sistema de ouvidoria permite ao Ministério Público receber
denúncias, reclamações, solicitações e sugestões da população do Estado do
Amapá. O sistema fornece aos remetentes, informações sobre os desdobramentos
das informações solicitadas.
Neste trabalho foi escolhida a pesquisa de processos extrajudiciais
para melhoria da qualidade dos dados por representar o maior volume de acessos
mensais, dentre todos os serviços com tecnologia de governo eletrônico
disponibilizado pelo Ministério Público à população amapaense.

3.3 A pesquisa em processos extrajudiciais
Quando acontece um crime, a Polícia Militar é acionada, a qual é
responsável pelo preenchimento do boletim de ocorrência, retenção de suspeitos,
registro de dados de testemunhas, apreensão de provas como armas ou resultado
de furtos, que são entregues à delegacia.
O Delegado, de posse do boletim de ocorrência e das provas, instaura um
processo extrajudicial, inicia as investigações e continua com a coleta dos dados
para compor o processo extrajudicial. Anexa cópia dos documentos de identificação
das partes, acusados, testemunhas e vítimas. Faz a coleta dos depoimentos e
solicita investigações complementares aos agentes de polícia. No final do processo
extrajudicial o delegado produz o relatório final e o envia para a Promotoria de
Justiça.
O Ministério Público possui um sistema chamado Urano que tem como
objetivo o gerenciamento de processos eletrônicos, visando facilitar o controle da
movimentação de processos entre órgãos externos e entre setores internos, além de
atribuir responsabilidades para atividades a serem desempenhadas.
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Todas as informações disponibilizadas pelo Ministério Público podem ser
consultadas pela população utilizando a tecnologia do governo eletrônico no site
www.mpap.mp.br, conforme Figura 11 no qual o usuário informa o número do
processo ou nome das partes ou o CPF para ter acesso às informações.
Figura 11: Formulário para consulta de processos

Fonte: Ministério Público do Estado do Amapá

O processo extrajudicial é recebido na central de processos (parte do
Ministério Público). As informações do documento (partes, delegado, delegacias)
são registradas no sistema utilizado pelo Ministério Público (Urano). Além disso, o
relatório e documentos das partes envolvidas no processo são digitalizados, salvos
em formato PDF e anexados ao processo digital. Tais dados representam dados não
estruturados. Então um Promotor de Justiça é designado para acompanhar o
processo. Todos os promotores estão cadastrados na base de dados do Ministério.
Caso o Promotor de Justiça verifique a necessidade de mais informações
no processo extrajudicial, o mesmo é devolvido para a Delegacia com
recomendações para execução de novas diligências. Ao retornar para o Ministério,
nova coleta de dados do processo extrajudicial é realizada, ou seja, os dados
referentes ao processo extrajudicial são atualizados e novos documentos
digitalizados são também incluídos na base dados. Caso o processo extrajudicial
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possua todas as provas é ofertada a denúncia e enviado para o Fórum (Tribunal de
Justiça). Na Figura 12 é apresentado um modelo BPMN que esquematiza o processo
descrito e apresentado como os órgãos Ministério Público, Delegacia e Justiça se
relacionam.
Figura 12: Modelo de processo do processo extrajudicial

Fonte: Elaborado pelo autor

No Fórum (Tribunal de Justiça) o processo extrajudicial é recebido pelo
cartório. É realizada uma nova coleta dos dados que resultam na aquisição e
armazenamento de novos dados no sistema que atende ao Tribunal de Justiça. É
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designado um Juiz para acompanhar o processo até o julgamento. São produzidas
novas informações a partir da oitiva das partes em audiências.
Na Figura 13 são exibidas as informações resultantes da pesquisa em
processos extrajudiciais.
Figura 13: Resultado da pesquisa em processos extrajudiciais

Fonte: Ministério Público do Estado do Amapá

Na Figura 14 são apresentados os históricos de atividades que foram executadas no
processo extrajudicial pesquisado.
Figura 14: Histórico de movimentos dos processos extrajudiciais

Fonte: Ministério Público do Estado do Amapá

3.4 Problemas de qualidade nos dados de processos extrajudiciais
No HDQM são propostas duas técnicas para levantamento de problemas,
a primeira com o uso de formulários e a segunda utilizando entrevistas. Neste
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estudo de caso são adotadas entrevista. Foram entrevistados três grupos de
funcionários: Promotores de Justiça, Secretários dos Promotores de justiça e
Funcionários das centrais de processos. Estes grupos foram escolhidos porque
desempenham o papel de coletores de dados no IP-MAP na Figura 18.
Na entrevista com funcionários e estagiários da central de processos foi
informado que a população amapaense, ao usar os serviços disponibilizados no site
institucional Ministério Público, reclama constantemente que não consegue localizar
alguns processos extrajudiciais. Um dos motivos ocorre em virtude de nomes de
pessoas e unidades organizacionais cadastrados erroneamente no banco de dados.
Outro é a falta de informações essenciais nos cadastros como inexistência do CPF.
Destacam-se alguns problemas de qualidade de dados associados as
dimensões:
a) Validade
Problemas com validade são relatados principalmente nos cadastros de
pessoas e unidades organizacionais, uma vez que são grafados em desacordo com
a informação no mundo real. Em entrevistas foi informada a existência de registros
com nomes de pessoas e unidades organizacionais contendo números, cadastros
com letras minúsculas, nomes com múltiplos espaços, nomes com espaço no início
ou no final.
b) Unicidade
Existência de muitos casos de dados duplicados, principalmente nomes
de pessoas, comarcas e unidades. Várias informações são gravadas múltiplas vezes
no banco de dados, o que demonstra a inexistência de regras para restrição de
dados duplicados.

c) Completude
A completude é um problema que é relatado por alguns Promotores de
Justiça que atuam em processos extrajudiciais, detectado na ausência de
informações indispensáveis sobre as pessoas que fazem parte dos processos
extrajudiciais como o número do CPF, nome da mãe e data de nascimento. Esses
dados são usados como critérios de busca na pesquisa, disponibilizada no portal do
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Ministério Público www.mpap.mp.br.
d) Consistência
A consistência é um problema relatado por alguns entrevistados
principalmente nos andamentos dos processos extrajudiciais. Foi informado que
muitas vezes são vistos processos em que a unidade remetente é a mesma
destinatária ou o processo é enviado de uma pessoa para ela mesma. Estas
informações inconsistentes não deveriam existir no sistema de informação
processual do Ministério Público.
e) Integridade
Promotores de justiça entrevistados informaram que apesar de ofertarem
muitas denúncias, realizarem muitos atendimentos e solicitarem arquivamentos de
processos, esses números não se refletiam nas estatísticas. Isto ocorre em virtude
da falta de informações como classe, assunto e movimento, o que mostra um
problema no modelo de dados, que se enquadra na dimensão da integridade.
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3.5 Causa raiz dos problemas de qualidade de dados
Figura 15: Causas dos problemas de qualidade de dados

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diagrama de ishikawa

Na Figura 15 é mostrado o diagrama de ishikawa mostrando as causas
raízes dos problemas de qualidade. Os problemas foram agrupados por medidas,
métodos, pessoas, materiais, ambientes e máquinas. As causas dos problemas de
qualidade dos dados extrajudiciais são detalhadas e organizadas em causas raízes
institucionais e de sistema:

3.6 Causas raízes institucionais
a) Volume grande de processos extrajudiciais em tramitação
b) Coleta de dados realizada por estagiários
c) Treinamento insuficiente para funcionários e estagiários
d) Alta rotatividade de novos estagiários
e) Faltam pontos para checagem da qualidade dos dados
f)

Não existem regras formais de qualidade de dados

g) Existem conflitos de competências sobre a responsabilidade da coleta
h) Não existem métricas de qualidade de dados
i)

Processos extrajudiciais chegam incompletos ou com erros
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j)

Não existem indicadores de qualidade de dados

k) Informações dos processos não são atualizadas quando retornam da delegacia
l)

Não existem funcionários suficientes para atender a demanda

m) Não existe a consciência da importância da qualidade dos dados
n) Não é realizada a checagem da qualidade dos dados após as coletas

3.7 Causas raízes de sistema
a) O sistema permite a entrada de dados nulos (não é usado o parâmetro not null)
b) O sistema permite a entrada de dados duplicados
c) O sistema fica lento e proporciona registros incompletos
d) O sistema permite a entrada de dados errados
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4

APLICAÇÃO DO MÉTODO HDQM PARA GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
DE DADOS
Nesta sessão o método HDQM é aplicado para realizar o diagnóstico e

fazer o gerenciamento da qualidade dos dados exibidos na pesquisa de informações
extrajudiciais. A execução do método é realizada em 3 fases:
Fase 1 do HDQM: Reconstrução do estado dos dados
Fase 2 do HDQM: Avaliação da qualidade dos dados
Fase 3 do HDQM: Melhoria da qualidade dos dados

4.1 Fase 1 do HDQM: Reconstrução do estado dos dados
A execução da fase de Reconstrução do estado dos dados do HDQM tem
como finalidade fazer uma fotografia do estado atual dos dados, saber quais
unidades organizacionais atuam na coleta ou uso dos dados e como é o processo
de produção das informações. Nesta fase são executadas as tarefas:


Reconstrução de conhecimentos sobre as unidades organizacionais



Reconstruções do conhecimento sobre as entidades conceituais



Reconstrução de conhecimentos sobre os processos de dados



Reconstrução de conhecimentos sobre os dados

Conforme ilustrado na Figura 7, a fase 1 do HDQM envolve a
reconstrução do conhecimento sobre as unidades organizacionais, entidades
conceituais, processos e dados. Nesta fase são também definidos os processos de
coleta, custódia e uso de informações. Destaca-se a necessidade do uso de outras
para complementar a aplicação do HDQM. Por exemplo, para identificar a causa raiz
dos problemas de qualidade de dados é utilizado o diagrama de ishikawa. No
mapeamento dos processos de dados é aplicado o IPMap.
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4.1.1 Reconstrução de conhecimentos sobre as unidades organizacionais
Na Figura 16 é apresentado o organograma com as unidades
organizacionais identificadas no Ministério público e em os outros Órgãos com os
quais o Ministério Público interage diretamente.
Figura 16: Unidades organizacionais internas do Ministério Público

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 3: Unidades organizacionais internas do Ministério Público

Unidade
organizacional
Promotorias de
Justiça

Central de
processos

Procuradorias de
Justiça

Central de
processos da
Procuradoria de
Justiça

Descrição
As Promotorias de Justiça, onde atuam os Promotores de
Justiça, são os órgãos onde tramitam os processos de
primeira instancia (processos novos que ainda não tiveram
julgamento).
A Central de processos é o setor da Promotoria de Justiça
responsável pelo recebimento, cadastro, custódia e
distribuição dos processos extrajudiciais. Um processo
extrajudicial consiste em uma peça que contém todas as
informações de um crime e será transformada em um
processo judicial. Os processos são distribuídos para os
Promotores de Justiça.
As Procuradorias de Justiça são os locais em que atuam os
Procuradores de Justiça, os quais atuam na segunda
instancia dos processos (também conhecido como 2º grau).
Assim, lidam com processos que já tiveram uma primeira
decisão judicial, ou seja, já foi julgado em 1ª instância e que
será novamente julgado na instância superior.
A Central de processos da Procuradoria de Justiça é o setor
responsável pelo recebimento, cadastro, custódia e
distribuição dos processos de segundo grau.
Processos
estes que alguma das partes envolvidas impetrou um
recurso contrário a decisão judicial na 1ª instancia. Os
processos são distribuídos para os Procuradores de Justiça.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 4: Unidades organizacionais externas ao Ministério Público

Unidade
organizacional

Tribunal de Justiça

Fórum (varas)

Cartório do Fórum

Colegiado do
Tribunal de justiça

Cartório do tribunal
de justiça

Secretaria de
segurança pública

Delegacia

Polícia Militar

Polícia Técnica

Descrição
O Tribunal de Justiça é instituição responsável por julgar os
crimes que acontecem em cada Estado da Federação
Brasileira, incumbindo-lhe o julgamento de crimes contra o
patrimônio, contra a pessoa, contra a ordem pública e
ambiental. O Tribunal de Justiça é composto pelos fóruns
onde atuam os juízes e tribunal de Justiça onde atuam os
desembargadores.
O Fórum (varas) do tribunal de justiça, órgão em que atuam
os Juízes, é o local em que os funcionários recebem os
processos extrajudiciais e os transformam em processos
judiciais, designando um Juiz para ser responsável pelas
oitivas das partes e julgamento.
O Cartório do Fórum é o setor responsável pelo recebimento,
cadastro, custódia e distribuição dos processos de primeiro
grau, processos que nunca tiveram um julgamento. Os
processos são distribuídos para os juízes.
O Colegiado do Tribunal de Justiça é o órgão em que
trabalham os Desembargadores, atuam na segunda
instancia dos processos (também conhecidos como
processos de 2º grau).
O Cartório do Tribunal de Justiça é o departamento
responsável pelo recebimento, cadastro, custódia e
distribuição dos processos de segundo grau. Os processos
são distribuídos para os desembargadores.
A Secretaria de Segurança Pública é responsável pela
elaboração e aplicação do planejamento de políticas públicas
de segurança que tem como objetivo prevenir crimes. No
Brasil fazem parte da estrutura de segurança pública as
delegacias, a polícia militar e a polícia técnica.
As Delegacias de Polícia, local em que atuam os Delegados
de Polícia, são responsáveis por receber os comunicados de
crimes e instaurar os processos extrajudiciais (processos
que contém todas as informações sobre os fatos colhidos na
investigação, como depoimentos, provas, laudos periciais,
relatórios, documentos e informações das partes envolvidas).
A Polícia Militar é o local onde atuam os policiais militares,
responsáveis pelo policiamento ostensivo. Quando um crime
ocorre geralmente são os primeiros a serem acionados e
fazem a coleta das primeiras informações, produzindo um
documento chamado boletim de ocorrência. Este documento
é entregue na delegacia juntamente com os presos e as
provas dos crimes, como armas brancas ou armas de fogo.
A Polícia Técnica é composta por peritos (profissionais
especializados em várias áreas) responsáveis pela coleta de
provas em locais de crimes. A polícia técnica expede laudo
que serve como prova de um crime
Fonte: Elaborado pelo autor
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Na

Tabela

3

são

apresentadas

as

descrições

das

unidades

organizacionais internas do Ministério Público.
Na Tabela 4 são apresentadas as descrições de todas as unidades
organizacionais externas ao Ministério Público, que em algum momento atuam no
processo de produção, armazenamento ou uso dos dados investigados.

4.1.2 Reconstruções do conhecimento sobre as entidades conceituais
Na Figura 17 é apresentado o modelo conceitual das entidades envolvidas
no processo de coleta, custódia e uso dos dados. Estas entidades contribuem para
geração dos dados que compõem os produtos informação do estudo de caso.
Figura 17: Modelo conceitual das entidades do PI

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Tabela 5 são apresentadas as descrições das entidades conceituais
existentes no modelo conceitual da Figura 5.
Tabela 5: Entidades conceituais que atuam nos dados extrajudiciais

Entidades
conceituais
Unidade

Processo

Pessoa

Movimento

Classe

Comarca
Estado
Especialidade
Assunto
Usuário

Descrição
A Unidade representa setores ou departamentos em que os
processos recebem algum tipo de tratamento. A Unidade pode
ser uma central de processos, uma delegacia de polícia,
gabinete de um promotor ou fórum.
Os processos são documentos quem contém informações a
sobre a investigação de um crime. Tem como objetivo manter o
registro de provas, depoimentos, informações dos autores,
vítimas e testemunhas. O processo pode transformar-se em
uma ação penal após a denúncia dos Promotores de Justiça.
Pessoas são seres humanos que podem gerenciar processos
ou cometer crimes. Podem atuar como promotor de justiça,
delegado de polícia, perito criminal, autores de crimes, vítimas
e testemunhas.
Os movimentos são registros sobre tudo que acontece com o
processo. É um histórico cronológico das atuações de pessoas
pertencentes as unidades. Registra a ação, data, hora, quem e
onde foi executada cada ação.
A classe representa o tipo de processo. São exemplos de
classes os processos extrajudiciais, inquéritos, autos de
investigação policial, e autos de prisão em flagrante.
A Comarca representa uma promotoria que possui várias
unidades, departamentos ou setores.
Situação atual do processo, informação que é mostrada para o
usuário saber em que estágio se encontra o processo.
Especialidade de pessoas, uma pessoa pode ser um Promotor,
Delegado, Juiz entre outras.
São tipificações penais que as pessoas podem cometer ou
serem vítimas.
São pessoas que possuem autorização para uso do sistema de
gestão de processos extrajudiciais
Fonte: Elaborado pelo autor

4.1.3 Reconstrução de conhecimentos sobre os processos de dados
O método HDQM não define um produto de informação alvo a ser
melhorado, a exemplo do que é apresentado por no TDQM. Segundo Wang (1998),
a definição de um produto de informação é importante para delimitar o escopo alvo
para melhoria dos dados. Reduz o número de tabelas e entidades conceituais que
terão os dados melhorados, facilitando o entendimento do problema e a definição do
estado atual das informações.
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Nesta

atividade

são

descritos

os

processos

que

as

unidades

organizacionais utilizam para obter, armazenar e disponibilizar os dados para
consulta no formato de governo eletrônico. Para tal, na Figura 18 é utilizado o IP
Map apresentado por Wang, Shankaranarayanan e Ziad (2000).
Figura 18: IP MAP do processo de fabricação da informação

Fonte: Elaborado pelo autor

O principal objetivo do processo mostrado na Figura 18 é mostrar como os
dados extrajudiciais são coletados, armazenados e usados. Percebe-se na Figura 18
que não existem pontos de verificação da qualidade dos dados inseridos pelos
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coletores. Outro problema verificado é que não é realizada uma nova avaliação da
qualidade dos dados quando o processo retorna da delegacia. Esta segunda análise
é importante para verificar se novos dados foram inseridos ou se dados antigos
precisam ser atualizados. Nas entrevistas realizadas na Central de processos foi
informado que esta ação não é realizada em virtude do grande volume de processos
que dão entrada diariamente no Ministério Público, inviabilizando os coletores de
dados de dar uma atenção maior para a qualidade dos dados.
Observa-se que dois coletores de dados participam do processo de
inserção de informações que compões os produtos de informação, funcionários e
estagiários da central de processos e o promotor de justiça.
Tabela 6: Metadados do processo de fabricação da informação

Nome/tipo
Central de
processos
Central de
processos
Central de
processos
Central de
processos
Central de
processos
Central de
processos
Central de
processos
Central de
processos
Promotor
Promotor
População
Central de
processos
Central de
processos
Central de
processos

Departamento Papel
Promotoria
Promotoria

Registrar recebimento de
processo
Gerar número único para
o processo

Promotoria

Cadastrar processos

Promotoria

Cadastrar assunto

Promotoria

Cadastrar classe

Promotoria

Registrar envio do
processo para o promotor

Promotoria

Cadastrar pessoas

Promotoria
Promotoria
Promotoria
População

Cadastrar partes de um
processo
Registrar recebimento de
processo
Registrar envio do
processo para delegacia
Consultar de informações
processuais

Promotoria

Informar usuário

Promotoria

Registrar estado atual do
processo

Promotoria

Registrar unidade
Fonte: Elaborado pelo autor

Nome da tabela no banco
de dados
workflow_log_tramitacao
workflow
workflow

workflow_assunto
workflow_classe
workflow_log_tramitacao
pessoa
workflow_tarefa_parte
workflow_log_tramitacao
workflow_log_tramitacao

Usuário
estado_processo
unidade_organizacional
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Na Tabela 6 são apresentados os metadados do processo de fabricação
dos

produtos

de

informação.

Na

planilha

são

relacionados

os

papéis

desempenhados pelos coletores de dados, central de processos e promotor de
justiça. São descritos também os nomes das tabelas utilizadas no banco de dados
para armazenar as informações coletadas.
Estas informações são usadas na atividade de reconstrução dos
conhecimentos sobre os dados, que tem como objetivo mostrar como as tabelas
exibidas na Figura 18 se relacionam.

4.1.4 Correspondência entre entidades conceituais e tabelas
Uma das informações importantes para a execução da fase de avaliação
da qualidade dos dados do HDQM é o relacionamento entre os dados e as
entidades conceituais. Esta relação tem como objetivo entender como as entidades
conceituais são representadas no banco de dados.
Tabela 7: Relacionamento entre os dados e as entidades conceituais

Entidade Conceitual
Pessoa
Especialidade
Unidade
Processo
Parte
Movimento
Relacionamento entre as entidades
conceituais Processo e Assunto
Assunto
Relacionamento entre as entidades
conceituais Processo e Classe
Classe
Usuário
Comarca
Estado
Pessoa

Tabela
Pessoa
especialidade
unidade_organizacional
Workflow
workflow_tarefa_parte
workflow_log_tramitacao
workflow_assunto
Assunto
workflow_classe
Classe
Usuário
Comarca
estado_processo
Pessoa

Fonte: elaborado pelo autor

4.1.5 Reconstrução de conhecimentos sobre os dados
Na Figura 19 apresenta-se o Diagrama de Entidade Relacionamento
(DER) que representa algumas das tabelas existentes no Sistema Urano. Dado o
grande número de tabelas mantidas pelo sistema, são selecionadas apenas aquelas
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associadas ao uso das informações no governo eletrônico, mais especificamente,
nos processos extrajudiciais.
Figura 19: Diagrama DER dos dados extrajudiciais

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 8 são descritas as tabelas usadas na Figura 19. Estas
informações permitem entender quais dados devem ser avaliados e melhorados.
São mostradas as descrições das 12 tabelas utilizadas para armazenar informações
de processo extrajudiciais.
As

tabelas

são:

pessoa,

unidade_organizacional,

workflow,

workflow_tarefa_parte, especialidade, workflow_log_tramitacao, workflow_assunto,
assunto, workflow_classe, classe, usuario, e estado_processo.
Esta é uma pequena parte do banco de dados do Ministério Público,
muitas tabelas usadas em outros produtos de informação foram ignoradas neste
trabalho, mas não significa que não tenham problemas de qualidade de dados.
Apenas alguns atributos das tabelas tiveram a qualidade avaliada e
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melhorada, foram considerados apenas os atributos e valores utilizados nos dados
de processos extrajudiciais.
Tabela 8: Tabelas usadas nos dados extrajudiciais

Tabela

Descrição

Pessoa

unidade_organizacional

Workflow
workflow_tarefa_parte
Especialidade

workflow_log_tramitacao

workflow_assunto
Assunto
workflow_classe
Classe
Usuário
estado_processo

Armazena informações de pessoas pertencentes a
várias especialidades como autores, vítimas,
testemunhas, assim como promotores e delegados
Armazena
informações
das
unidades
organizacionais como promotorias, procuradorias e
centrais de processos
Armazena informações de processos como
processos, processos administrativos e processos
investigatórios
Armazena o relacionamento de muitos para muitos
entre as tabelas pessoa, especialidade e workflow
Armazena especialidades de pessoas que fazem
parte de processos, como indiciado, vítima e
testemunha
Armazena as movimentações dos processos de um
setor para outro, ou de um órgão para outro.
Registra também eventos que ocorrem durante a
permanência em um setor ou órgão
Armazena o relacionamento de muitos para muitos
entre as tabelas workflow e assunto
Armazena assuntos dos processos como tipos de
crimes. Exemplos: homicídio, furto e roubo
Armazena o relacionamento de muitos para muitos
entre as tabelas workflow e classe
Armazena as classes dos processos como por
exemplo: inquérito policial, auto de prisão em
flagrante e inquérito policial de adolescente
Armazena dados dos usuários registrados no
sistema urano
Armazena dados da situação atual do processo
Fonte: Elaborado pelo autor

4.1.6 Conclusão da execução da fase 1 do HDQM
Esta etapa contempla a execução da fase 1 do HDQM. O estudo inicia-se
com a reconstrução de conhecimentos sobre as unidades organizacionais. É
realizado o estudo das entidades que atuam no processo de produção dos dados
dos processos extrajudiciais. A escolha se deu após entrevistas de promotores de
justiça e funcionários das centrais de processos. Foram levados em consideração
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para a escolha os casos de maior importância para o Ministério Público.
Dando continuidade à aplicação do HDQM, foi realizada a reconstrução
dos conhecimentos sobre os processos de dados. Nesta atividade foi utilizado o IP
Map para mapeamento do processo de criação do produto de informação. Após a
construção do mapa foi possível detectar que os coletores de dados são as centrais
de processos e os promotores de justiça. A principal usuária dos dados é a
população amapaense, que tem acesso usando a tecnologia do governo eletrônico.
É possível também verificar quais as tabelas são utilizadas para armazenar os
dados dos produtos de informação, esta informação é importante para a execução
da próxima atividade que é a reconstrução dos dados.
Na fase de reconstrução de dados é realizado o mapeamento de todas as
tabelas utilizadas na criação do produto de informação. É criado um diagrama de
entidade relacionamento (DER) em que são exibidas as relações entre essas
tabelas. Estas informações são usadas para restringir a atuação da aplicação do
método HDQM a somente os dados que são importantes para o produto alvo.
O passo seguinte do HDQM é realizar o cruzamento entre as entidades
conceituais e os dados, para entender qual tabela representa cada recurso de dado,
pois nem sempre os nomes das tabelas mostram com clareza as informações que
são armazenadas. Esses relacionamentos servem de insumos para aplicação a
fase 2 do HDQM.
Após a finalização da fase 1 do HDQM conclui-se que as informações
geradas são de extrema importância para entender a estrutura organizacional da
instituição na qual o método está sendo aplicado. Compreender como as
informações são produzidas. Além de entender a estrutura dos dados e o
relacionamento com as entidades conceituais.

4.2 Fase 2 do HDQM: Avaliação da qualidade dos dados
A fase de avaliação da qualidade dos dados do HDQM tem como
finalidade:
 Realizar a medição da relevância dos dados
 Selecionar os dados e as dimensões que serão usados na fase de melhoria
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 Avaliar a viabilidade da melhoria dos dados
 Medir a qualidade dos dados
4.2.1

Medição da relevância dos dados
O objetivo da medição da relevância dos dados é definir quais tabelas e

atributos são usados nos dados investigados. Na Figura 20 é mostrado o modelo
lógico dos dados relevantes para a pesquisa de processos extrajudiciais.
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Figura 20: Modelo lógico dos dados extrajudiciais

Fonte: Elaborado pelo autor

Cada tabela possui um atributo denominado id, tipo BIGINT(8), utilizado
como chave primária. Cada valor de uma chave primária pode ser associado a
nenhum ou vários valores de chaves estrangeiras. Os valores das chaves primárias
são numéricos e sequenciais, gerados automaticamente pelo banco de dados.
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4.2.2

Definição dos dados e dimensões de qualidade
Neste trabalho são utilizadas as dimensões validade, completude,

unicidade, consistência e integridade. Essas dimensões foram escolhidas por serem
mais relevantes para a qualidade de dados de processos extrajudiciais.
Tabela 9: Tabelas e atributos que terão a qualidade melhorada

Atributos a serem
melhorados
Nome
cpf_cnpj
Pessoa
dt_nascimento
nome_mae
Especialidade
Nome
nome
unidade_organizacional
id_comarca
id_unidade
numero_processo
id_usuario
Workflow
descricao
estado_processo_id
situação
id_workflow
workflow_tarefa_parte
id_pessoa
id_especialidade
id_workflow
dt_movimentacao
id_usuario_remetente
workflow_log_tramitacao id_usuario_destinatario
acao
id_unidade_remetente
id_unidade_destinatario
id_assunto
workflow_assunto
id_workflow
assunto
Nome
id_classe
workflow_classe
id_workflow
Classe
Nome
Comarca
Nome
estado_processo
Nome
Usuário
id_pessoa
Tabela

Atritutos
relevantes

Total de
registros

4/61

69.813

1/10

77

2/40

1.056

6/44

89.426

3/11

145.495

6/14

990.199

1/4

3.443

1/4

6.406

1/4

97.562

1/15
1/30
1/10
1/11

689
14
32
1.842

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 9 são apresentados os dados mais relevantes usados nos
processos extrajudiciais. Além desses registros as tabelas possuem muitos outros,
mas que não terão a qualidade de dados avaliada e nem melhorada neste estudo de
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caso, por não serem usados nos processos extrajudiciais.
Na coluna atributos relevantes da Tabela 9 são mostradas a quantidade de
atributos que serão analisados e melhorados, juntamente com o total de atributos da
tabela.

4.2.3 Avaliação do risco/viabilidade do programa de melhoria
Segundo a ISO 31000 (2009) o risco é efeito da incerteza sobre os
objetivos da organização. Na Tabela 10 são elencados os prováveis riscos que
podem afetar o sucesso do processo de melhoria dos dados. As atividades e
impactos do risco são classificados em baixo, médio e alto.
Tabela 10: Tabela de risco/viabilidade do programa de melhoria
Nº
1

2

3

Riscos

Probabilidade
do risco

Impacto
do risco

Resposta caso ocorra

Compromisso insuficiente da
organização no projeto

Médio

Alto

Conscientizar pessoas de setores
estratégicos para a importância da
qualidade de dados

Baixo

Médio

Acionar formalmente a empresa
mostrando as cláusulas contratuais

Baixo

Médio

Avaliar a eficácia das restrições e
adequar às novas realidades

Empresa terceirizada não criar
as melhorias de qualidade de
dados recomendadas
Restrições de qualidade
dificultar a coleta de dados para
o sistema de informação

4
Usuários podem não aderirem
às novas regras de qualidade
de dados
5
6

7

8

9

Os benefícios esperados não se
concretizarem
Indisponibilidade da
infraestrutura de dados para
realização das correções
Falha na comunicação das
regras de qualidade de dados
para os usuários
Indisponibilidade dos usuários
das áreas de negócio para
levantamento de informações
dos requisitos
Cronograma suficiente para
realizar as tarefas previstas no
projeto

Reforçar junto a administração
superior e departamento de
tecnologia a necessidade de
normatização das regras de
qualidade de dados
Avaliar as ações e criar novas
atividades para melhoria dos dados

Baixo

Alto

Baixo

Baixo

Baixo

Alto

Utilizar computador pessoal ou
servidor em nuvem

Médio

Baixo

Acionar a equipe do departamento de
informação para fazer uma
campanha de conscientização

Médio

Médio

Envolver a equipe de tecnologia e
gestores estratégicos no
levantamento das informações

Alto

Alto

Organizar o projeto em fases para
que aumente a flexibilidade de
execução do cronograma

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.4

Definição de métricas de qualidade de dados
As métricas são representadas em formato de percentual baseado no

estudo realizado por Bertoletti et. al (2005). É usada a fórmula de razão simples,
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apresentada por Lee e Wang (2002), para medir a razão entre os resultados
desejáveis ou indesejáveis com o universo total de resultados possíveis.
Tabela 11: Métricas de qualidade de dados utilizadas no estudo de caso

Dimensão

Métrica

Cálculo da métrica
A validade (VLD) dos valores de um atributo é calculada
multiplicando-se o total de valores válidos (TVV) por 100 e
dividindo-se pelo total de valores analisados (TVA):

Validade

VLD
VLD = (TVV x 100) / TVA
Exemplo: TVV=410, TVA=430 VLD = (410x100)/430 = 81%
A completude (CPT) de todos os valores de um atributo é
calculada multiplicando-se o total de valores completos (TVC)
por 100 e dividindo-se pelo total de valores analisados (TVA):

Completude

CPT
CPT = (TVC x 100) / TVA
Exemplo: TVC=400, TVA=430 CPT = (400x100)/430 = 93%
A unicidade (UNC) de todos os valores dos atributos é
calculada multiplicando-se o total de valores únicos (TVU) por
100 e dividindo-se pelo total de valores analisados (TVA):

Unicidade

UNC
UNC = (TVU x 100) / TVA
Exemplo: TVU=350, TVA=430 UNC = (350x100)/430 = 81%
A consistência (CST) de dois ou mais valores de atritos é
calculada multiplicando o total de valores consistentes (TVC)
por 100 e dividindo-se pelo total de valores analisados (TVA):

Consistência

CST
CST = (TVC x 100) / TVA
Exemplo: TVC=350, TVA=430 CST = (350x100)/430 = 81%

Integridade

INT

A integridade (INT) dos relacionamentos existentes em um
conjunto de tabelas é calculada multiplicando-se o total de
relacionamentos íntegros (TRI) por 100 e dividindo-se pelo
total de relacionamentos analisados (TRA):
INT = (TRI x 100) / TRA
Exemplo: TRI=350, TRA=430 INT = (350x100)/430 = 81

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Bertoletti et. al (2005)

4.2.5

Definição de regras de qualidade de dados
Em entrevistas foi diagnosticado que não existiam regras de qualidade de
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dados formais para coleta e uso dos dados extrajudiciais. As regras foram criadas
pela equipe de tecnologia do Ministério Público em conjunto com a equipe da central
de processos. São mostradas as regras de qualidade de dados associadas a cada
dimensão de qualidade de dados, conforme recomendado no modelo conceitual do
HDQM exibido na Figura 5.
4.2.5.1 Validade
 VLD1. Proibido nome com letra minúscula nas tabelas pessoa, especialidade,
unidade_organizacional, classe, comarca e estado_processo
 VLD2. Proibido nome sem sobrenome na tabela pessoa
 VLD3. Proibido nome com números nas tabelas pessoa e especialidade
 VLD4. Proibido nome abreviado na tabela pessoa
 VLD5. Proibido nome com menos de 10 letras na tabela pessoa
 VLD6. Proibido nome com símbolos especiais nas tabelas pessoa, especialidade
e unidade_organizacional
 VLD7. Proibido nome com sinais de pontuação nas tabelas pessoa,
especialidade e unidade_organizacional
 VLD8. Proibido nome com espaço no início ou final nas tabelas pessoa,
especialidade, unidade_organizacional, assunto e classe
 VLD9. Proibido nome com múltiplos espaços nas tabelas pessoa, especialidade,
unidade_organizacional, classe e comarca
4.2.5.2 Completude
 CPT1. Proibido nome nulo nas tabelas pessoa, especialidade,
unidade_organizacional, assunto, classe, comarca, estado_processo
 CPT2. Proibido cpf nulo na tabela pessoa
 CPT3. Proibido nome da mãe nulo na tabela pessoa
 CPT4. Proibido data de nascimento nulo na tabela pessoa
 CPT5. Proibido id_usuario_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao
 CPT6. Proibido id_usuario_destinatario nulo na tabela workflow_log_tramitacao
 CPT7. Proibido id_unidade_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao
 CPT8. Proibido id_workflow nulo nas tabelas workflow_log_tramitacao e
workflow_assunto e workflow_classe
 CPT9. Proibido id_assunto nulo na tabela workflow_assunto
 CPT10.Proibido id_classe nulo na tabela workflow_classe
 CPT11. Proibido pessoa_id nulo na tabela usuario
4.2.5.3 Unicidade
 UNC1. Proibido nome duplicado nas tabelas pessoa, especialidade,
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unidade_organizacional, assunto, classe, comarca e estado_processo
 UNC2. Proibido id_workflow e id_parte duplicados na tabela
workflow_tarefa_parte
 UNC3. Proibidos id_workflow e id_assunto duplicados na tabela
workflow_assunto
 UNC4. Proibidos id_workflow_id e id_classe duplicados na tabela
workflow_classe
4.2.5.4 Consistência
 CST1 Proibido id_rementente igual ao id_destinatario na tabela
workflow_log_tramitacao
 CST2 Proibido id_unidade_remetente igual ao
id_unidade_organizacional_destinatario na tabela workflow_log_tramitacao
4.2.5.5 Integridade
 INT1 Proibidos relacionamentos entre tabelas diferentes das cardinalidades
planejados no modelo de dados

4.2.6 Medição da qualidade dos dados
Nesta seção é realizada a análise da qualidade dos dados extrajudiciais.
São verificadas em 13 tabelas problemas que tenham relação com as dimensões
validade, completude, unicidade, consistência e integridade. A análise não tem a
pretensão de esgotar todos os problemas de qualidade existentes nos dados.
Considera-se possível a existência de outros problemas relativos a extas ou outras
dimensões, que possam ser detectados em outros estudos.
A análise da qualidade dos dados é realizada com o auxílio da linguagem
SQL. O Ministério Público utiliza o banco de dados open source (software livre)
PostgreSQL. Foi feito um backup das tabelas usadas nos dados extrajudiciais e
criado um ambiente de laboratório para realização das análises.
Foram analisados dados das tabelas de maior relevância catalogados na
seção 4.2.2 definição dos dados e dimensões de qualidade Foram avaliadas as
tabelas:

Pessoa,

workflow_tarefa_parte,

especialidade,

unidade_organizacional,

workflow_log_tramitacao,

workflow_assunto,

workflow,
assunto,

workflow_classe, classe, comarca, estado_processo e usuário. Foi também avaliada
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a qualidade do modelo de dados. É atribuído um percentual de qualidade que varia
de 0% a 100%, sendo 0% a qualidade mínima e 100% a máxima.

4.2.6.1 Medição da validade dos dados
Na Tabela 12 é mostrado o resultado da medição da validade dos dados. A
análise foi realizada com objetivo de identificar os valores que não se encontram em
conformidade com os padrões estabelecidos nas regras da seção 4.2.5.
Ao final, é calculada a validade dos dados utilizando a média aritmética de
todos os valores. Conclui-se que a qualidade dos dados extrajudiciais é de 90%.
Os comandos SQL usas na análise podem ser encontrados, em anexo,
no Apêndice 1 desta pesquisa.
Tabela 12: Medição da validade dos dados

Métrica
VLD1
VLD2
VLD3
VLD4
VLD5
VLD6
VLD7
VLD8
VLD9

Regra
Proibido nome com letra minúscula nas tabelas pessoa,
especialidade, unidade_organizacional, classe, comarca e
estado_processo
Proibido nome sem sobrenome na tabela pessoa
Proibido nome com números nas tabelas pessoa e
especialidade
Proibido nome abreviado na tabela pessoa
Proibido nome com menos de 10 letras na tabela pessoa
Proibido nome com símbolos especiais nas tabelas pessoa,
especialidade e unidade_organizacional
Proibido nome com sinais de pontuação nas tabelas pessoa,
especialidade e unidade_organizacional
Proibido nome com espaço no início ou final nas tabelas
pessoa, especialidade, unidade_organizacional, assunto e
classe
Proibido nome com múltiplos espaços nas tabelas pessoa,
especialidade, unidade_organizacional, classe e comarca

Média
geral

Validade
31%
99%
100%
99%
98%
94%
97%
96%
99%
90%

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.6.2 Medição da completude dos dados
Na Tabela 13 é mostrado o resultado da medição da completude dos
dados. A análise foi realizada com objetivo de identificar os valores nulos proibidos
nas regras estabelecidas da seção 4.2.5.
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Ao final, é completude a validade dos dados utilizando a média aritmética
de todos os valores. Conclui-se que a completude dos dados extrajudiciais é de
81%.
Os comandos SQL usas na análise podem ser encontrados, em anexo,
no Apêndice 2 desta pesquisa.
Tabela 13: Medição da completude dos dados

Métrica
CPT1
CPT2
CPT3
CPT4
CPT5
CPT6
CPT7
CPT8
CPT9
CPT10
CPT11
Média
geral

Regra
Proibido nome nulo nas tabelas pessoa, especialidade,
unidade_organizacional, assunto, classe, comarca,
estado_processo
Proibido cpf nulo na tabela pessoa
Proibido nome da mãe nulo na tabela pessoa
Proibido data de nascimento nulo na tabela pessoa
Proibido id_usuario_remetente nulo na tabela
workflow_log_tramitacao
Proibido id_usuario_destinatario nulo na tabela
workflow_log_tramitacao
Proibido id_unidade_remetente nulo na tabela
workflow_log_tramitacao
Proibido id_workflow nulo nas tabelas workflow_log_tramitacao
e workflow_assunto e workflow_classe
Proibido id_assunto nulo na tabela workflow_assunto
Proibido id_classe nulo na tabela workflow_classe
Proibido pessoa_id nulo na tabela usuário

Validade
100%
23%
43%
43%
100%
87%
100%
100%
100%
100%
100%
81%

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.6.3 Medição da unicidade dos dados
Na Tabela 14 é mostrado o resultado da medição da unicidade dos dados.
A análise foi realizada com objetivo de identificar os valores não únicos proibidos nas
regras estabelecidas na seção 4.2.5.
Ao final, é calculada a unicidade dos dados utilizando a média aritmética
de todos os valores. Conclui-se que a unicidade dos dados extrajudiciais é de 97%.
Os comandos SQL usas na análise podem ser encontrados, em anexo,
no Apêndice 3 desta pesquisa.
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Tabela 14: Medição da unicidade dos dados

Métrica
UNC1
UNC2
UNC3
UNC4

Regra
Proibido nome duplicado nas tabelas pessoa,
especialidade, unidade_organizacional, assunto, classe,
comarca e estado_processo
Proibido id_workflow e id_parte duplicados na tabela
workflow_tarefa_parte
Proibidos id_workflow e id_assunto duplicados na tabela
workflow_assunto
Proibidos id_workflow_id e id_classe duplicados na tabela
workflow_classe

Média
geral

Unicidade
90%
98%
100%
99%

97%
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.6.4 Medição da consistência dos dados
Na Tabela 15 é mostrado o resultado da medição da consistência dos
dados. A análise foi realizada com objetivo de identificar os valores inconsistentes
proibidos nas regras estabelecidas na seção 4.2.5.
Ao final, é calculada a consistência dos dados utilizando a média
aritmética de todos os valores. Conclui-se que a consistência dos dados
extrajudiciais é de 69%. Os comandos SQL usas na análise podem ser encontrados,
em anexo, no Apêndice 4 desta pesquisa.
Tabela 15: Medição da consistência dos dados

Métrica
CST1
CST2

Regra
Proibido id_rementente igual ao id_destinatario na tabela
workflow_log_tramitacao
Proibido id_unidade_remetente igual ao
id_unidade_organizacional_destinatario na tabela
workflow_log_tramitacao

Média
geral

Unicidade
91%
46%

69%
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.6.5 Medição da integridade dos dados
Na Figura 21 é exibida a análise da avaliação da integridade do modelo
de

dados.

Os

relacionamentos

destacados

com

um

círculo

representam

cardinalidades erradas. Foram encontrados15 relacionamentos (0,1) deveriam ser
do tipo (1,1), indicando que os atributos não deveriam aceitar valores nulos.
Também existem 2 relacionamentos (0,n) que deveriam ser do tipo (1,n), já que cada
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processo (workflow) deve ter pelo menos 1 e no máximo infinitos assuntos
(workflow_assunto) e classes (workflow_classe).
Figura 21: Avaliação da integridade do modelo de dados

Fonte: elaborado pelo autor

Na Figura 22 é exibido diagrama de entidade relacionamento corrigido.
Foram substituídos todos os relacionamentos (0,1) por cardinalidades do tipo (1,1).
Na Tabela 16 são mostrados exemplos de atributos da tabela workflow
que deveriam ter a propriedade not null para não aceitarem valores nulos, assim
como um exemplo da estrutura de dados da tabela workflow. Verifica-se que os
atributos id_estado_processo, id_unidade e id_usuario não deveriam aceitar valores
nulos.
Porém, no modelo de dados atual não existe restrição do tipo not null para
evitar

a

gravação

de

valores

inválidos.

Foi

verificada

a

existência

17

relacionamentos errados de um total de 30, portanto a integridade do modelo de
dados é de apenas 43%.
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Figura 22: Diagrama de entidade relacionamento corrigido

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 16: Medição da integridade dos dados

Exemplos na tabela workflow
Atributo

| tipo

| Propriedade

id

| bigint

| not null

id_estado

| bigint

|

id_unidade

| bigint

|

id_usuario

| bigint

|

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.7

Resultados da avaliação da qualidade dos dados
Na Figura 23 é mostrado o gráfico da avaliação da qualidade dos dados. A
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qualidade das informações dos processos extrajudiciais foi analisada observando as
dimensões validade, completude, unicidade, consistência e integridade. Ao final da
análise observou-se que do ponto de vista da validade os dados tinham 90% de
qualidade. Sob o prisma da completude 81%. Já a Unicidade foi de 97%, a
consistência 69% e a integridade 43%.
Figura 23: Gráfico da avaliação da qualidade dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 24: Gráfico da qualidade dos dados extrajudiciais

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 24 é mostrado o gráfico da qualidade dos dados extrajudiciais. É
possível perceber que apenas 76% dos dados possuem a qualidade desejada nas
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regras definidas pelo Ministério Público. 24% das informações não possuem a
qualidade requerida.
Na Tabela 17 é mostrado o cálculo da qualidade de dados do produto
informação. O resultado final de 76% de qualidade foi obtido pela média aritmética
dos valores das cinco dimensões avaliadas.
Tabela 17: Qualidade dos dados avaliados por dimensão

Dimensão de qualidade

Qualidade

Validade

90%

Completude

81%

Unicidade

97%

Consistência

69%

Integridade

43%

Qualidade dos dados

76%
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Fase 3 do HDQM: Melhoria da qualidade dos dados
A fase de melhoria da qualidade dos dados do HDQM tem como
finalidade:
 Definição de metas de qualidade de dados
 Definição das atividades de melhoria da qualidade dos dados
 Definição do processo de melhoria da qualidade dos dados

4.3.1 Definição de metas de qualidade de dados
As metas servem como indicadores para facilitar o gerenciamento do
projeto em relação ao que foi planejado no programa de melhoria da qualidade dos
dados. Após a avaliação das informações dos processos extrajudiciais, os
problemas de qualidade foram transformados em métricas associadas às dimensões
de qualidade, resultando na validade 90%, completude 81%, unicidade 97%,
consistência 69% e integridade 43%.
Na Tabela 18 são mostradas as métricas atuais e as metas a serem
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alcançadas. Cada meta foi associada a uma dimensão de qualidade de dados.
Foram definidas com metas de qualidade de dados um aumento de 21% em relação
a qualidade atual dos dados. O objetivo final é que a qualidade das informações dos
processos extrajudiciais aumente de 76% para 95%. Esta meta foi definida
juntamente com a equipe de tecnologia da informação do Ministério Público, pois foi
considerada alcançável utilizando os recursos tecnológicos atuais.
Tabela 18: Metas de qualidade de dados

Métrica
atual

Meta de
qualidade

Validade

90%

98%

Completude

81%

98%

Unicidade

97%

99%

Consistência

69%

90%

Integridade

43%

90%

Meta final

76%

95%

Dimensão de qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2 Definição das atividades de melhoria da qualidade dos dados
Batini e Scannapieco (2016) afirmam que a definição das atividades de
melhoria é a mais crítica para o sucesso da qualidade dos dados. No DAMADMBOK (2010) são recomendadas três formas para a correção de dados:
1. Correção automatizada: São usadas ferramentas para correção da qualidade
dos dados. As decisões de melhoria são baseadas em regras pré-definidas. Os
valores modificados são atualizados sem intervenção manual. Um exemplo é a
correção automática de endereços utilizando a base dos correios.
2. Correção semiautomática: São usadas ferramentas automatizadas para limpar e
corrigir

dados,

mas

requer

uma

revisão

manual

antes de

confirmar

o

armazenamento das correções no banco de dados.
3. Correção manual: São correções realizadas sem o uso de ferramentas. Os
usuários de dados inspecionam registros inválidos e determinam os valores corretos,
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fazem as correções e confirmam os registros atualizados.
O DAMA-DMBOK (2010) ainda ressalta a importância de descobrir e
eliminar as causas raízes dos problemas de qualidade de dados, isolar os dados
incorretos e realizar as atividades de melhoria.

a) Atividades automatizadas para melhoria da qualidade dos dados
a1. Transformar os valores nomes escritos com letras minúsculas em maiúsculas
nas

tabelas

pessoa,

especialidade,

unidade_organizacional,

comarca,

estado_processo e classe.
a2. Excluir registros com atributos id_workflow e id_parte duplicados na tabela
workflow_tarefa_parte.
a3. Excluir registros com atributos id_workflow e id_classe duplicados na tabela
workflow_classe.
a4. Excluir espaços no início ou final no atributo nome das tabelas pessoa,
unidade_organizacional, assunto e classe.
a5. Substituir múltiplos espaços por apenas um espaço no atributo nome das tabelas
pessoa, unidade_organizacional, assunto e classe.
A6. Corrigir a integridade do modelo de dados, criando restrições para proibir a
gravação de valores nulos nos atributos:


id_comarca da tabela unidade_organizacional



id_unidade, id_usuario e id_estado_processo da tabela workflow



id_workflow, id_pessoa e id_especialidade da tabela workflow_tarefa_parte



id_workflow, id_usuario_remetente e id_unidade_remetente da tabela
workflow_log_tramitacao



id_assunto e id_workflow da tabela workflow_assunto



id_classe e id_workflow da tabela workflow_classe



id_pessoa da tabela usuario
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b) Atividades para eliminação das causas raízes dos problemas de qualidade
b1. Criar restrição no banco de dados para proibir a gravação de valores com letras
minúsculas no atributo nome das tabelas pessoa, unidade_organizacional, assunto,
classe, comarca, estado_processo e especialidade
b2. Criar restrição de unicidade no banco de dados para proibir a gravação valores
duplicados nos atributos id_workflow e id_pessoa da tabela workflow_tarefa_parte
b3. Criar restrição de unicidade no banco de dados para proibir a gravação de
valores duplicados nos atributos id_workflow e id_classe da tabela workflow_classe
b4. Criar restrição no banco de dados para proibir a gravação de valores no com
espaços no início ou final no atributo nome das tabelas pessoa,
unidade_organizacional, assunto, classe
b5. Criar restrição no banco de dados para proibir a gravação valores com mais de
um espaço no atributo nome das tabelas pessoa, unidade_organizacional, assunto,
classe, comarca, estado_processo e especialidade

c) Atividades semiautomáticas para melhoria da qualidade dos dados
c1. Criar ferramenta de qualidade de dados específica para dados judiciais, para
localizar, analisar e unificar pessoas, especialidade, unidade organizacional, assunto
e classe com nomes duplicados
c2. Criar ferramenta de qualidade de dados para localizar, analisar e unificar
pessoas. Permitir a pesquisa de pessoas com similaridade de até 90% com a
mesma data de nascimento, nome da mãe ou cpf.
c3. Criar ferramenta de qualidade de dados para localizar, analisar e unificar
unidades organizacionais. Permitir a pesquisa de unidades com similaridade de até
90% localizada na mesma cidade.
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d) Atividades para enriquecimento da base de dados
d1. Recomenda-se que o Ministério Público faça um convênio com a Receita
Federal e outros órgãos para ter acesso a base de dados. Os usuários dos sistemas
judiciais poderão enriquecer o banco de dados comparando os dados de pessoas
físicas e jurídicas.


Registros de pessoas sem sobrenomes



Registros de pessoas sem cpf



Nomes abreviados ou com menos de 10 caracteres



Nomes com números, sinais de pontuação ou símbolos especiais.

e) Atividades para gestão da qualidade dos dados
e1. Criar palestras e cursos para promover a consciência da importância da
qualidade de dados para que o Ministério Público possa tomar decisões mais
assertivas e prestar melhores serviços de governo eletrônico para a população
e2. Criar o procedimento para que todas as informações dos processos sejam
minuciosamente atualizadas quando retornam da delegacia
e3. Criar um cronograma de treinamento sobre os sistemas de processos
extrajudiciais para funcionários e estagiários da instituição
e4, Criar pontos de checagem da qualidade dos dados na central de processos. Esta
atividade tem como objetivo a criação de um setor que atuará na avaliação da
qualidade das informações para que os dados sejam coletados com mais qualidade.
e5. Reduzir a dilação de prazo em processos extrajudiciais de 30 para 20 dias para
reduzir o grande número de processos em tramitação.

4.3.3 Definição do processo de melhoria da qualidade dos dados
Na Figura 25 é exibido o processo de melhoria dos dados. O processo
inicia com a execução das atividades automatizadas para melhoria da qualidade das
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informações extrajudiciais do MP sem a intervenção humana. Esta ação foi
planejada para ser executada pelo departamento de tecnologia do Ministério Público
do Amapá.
A seguir iniciam-se as atividades para eliminação das causas raízes dos
problemas de qualidade de dados, estas ações têm como objetivo evitar que os
problemas resolvidos ocorram novamente.
A terceira atividade é executada com intervenção humana em conjunto
com ferramentas que irão auxiliar na localização de dados incorretos e na correção.
Estas ações são ditas semiautomáticas.
Na quarta atividade é realizado o enriquecimento da base de dados. Esta
ação é realizada com o apoio de outros bancos de dados com melhor qualidade,
como por exemplo a base de dados de pessoas físicas e jurídicas da Receita
Federal. Ao final espera-se que sejam complementados dados com problema de
completude e corrigida informações com baixa validade.
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Figura 25: Processo de melhoria dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Na quinta e última atividade são contempladas as ações para gestão da
qualidade dos dados. Estas atividades contemplam um processo de melhoria
constante de governança de dados.
Ao final da execução de todas as atividades espera-se que a qualidade de
dados atinja um percentual de 95%.
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5

EXECUÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS DADOS
Nesta seção são realizadas as melhorias da qualidade dos dados usados

na consulta de processos extrajudiciais por meio de governo eletrônico. São
mostradas as instruções SQL utilizadas para melhoria e os resultados da aplicação
do HDQM na melhoria da qualidade dos dados.
5.1 Execução da atividade a1 para melhoria dos dados
Todos os nomes escritos com letras minúsculas foram substituídos por
nomes

com

letras

maiúsculas

nas

tabelas

pessoa,

unidade_organizacional, comarca, estado_processo e classe.

especialidade,

Todos os códigos

SQL utilizados para execução desta tarefa são similares ao usado na correção do
atributo nome da tabela pessoa:
update pessoa set nome=upper(nome) where nome!=upper(nome);
Na Tabela 19 são mostrados os resultados da melhoria dos dados após a
execução da atividade a1.
Tabela 19: Dados melhorados após a execução da atividade a1
Regra
VLD1
VLD1
VLD1
VLD1
VLD1
VLD1

Tabela
Pessoa
Especialidade
unidade_organizacional
Comarca
estado_processo
Classe

Campo
nome
nome
nome
nome
nome
nome

Registros
melhorados
5407
77
117
666
14
32

Qualidade
antes
92%
0%
89%
3%
0%
0%

Qualidade
depois
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2 Execução da atividade a2 para melhoria dos dados
Todos os registros com atributos id_workflow e id_pessoa duplicados na
tabela workflow_tarefa_parte foram excluídos. O código SQL utilizado para execução
desta tarefa foi:
DELETE FROM workflow_tarefa_parte a where exists (select 1 from
workflow_tarefa_parte b WHERE a.id_workflow=b.id_workflow AND
a.id_pessoa=b.id_pessoa AND a.id < b.id);
Na Tabela 20 são mostrados os resultados da melhoria dos dados após a
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execução da atividade a2. Destaca-se que 1.166 pessoas duplicadas foram
excluídas, permanecendo apenas 1 registro. Isto significa que a mesma pessoa
estava fazendo parte mais de uma vez em um mesmo processo, implicando no
provável aumentando indevido da quantidade de crimes que a pessoa realmente
tenha cometido.
Tabela 20: Dados melhorados após a execução da atividade a2
Regra

Tabela

Campos

UNC2

workflow_tarefa_parte

id_workflow
id_pessoa

Registros
melhorados

Qualidade
antes

Qualidade
depois

1.166

98%

100%

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3 Execução da atividade a3 para melhoria dos dados
Todos os registros com atributos id_workflow e id_classe duplicados na
tabela workflow_classe foram excluídos. O código SQL utilizado para execução
desta tarefa foi:
DELETE FROM workflow_classe a where exists (select 1 from workflow_classe
b WHERE a.id_workflow=b.id_workflow AND a.id_classe=b.id_classe AND a.id
< b.id);
Na Tabela 20 são mostrados os resultados da melhoria dos dados após a
execução da atividade a2. Destaca-se que dos 30 registros duplicados, 15 foram
excluídos, permanecendo apenas 15 registros únicos na base. Isto significa que a
mesma classe estava fazendo parte mais de uma vez em um mesmo processo,
implicando em estatísticas erradas.
Tabela 21: Dados melhorados após a execução da atividade a3
Regra
Un7

Tabela
workflow_classe

Campos
id_workflow
id_classe

Registros
melhorados
15

Qualidade
antes
99%

Qualidade
depois
100%

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4 Execução da atividade a4 para melhoria dos dados
Todos os nomes escritos espaços no início ou final foram substituídos por
nomes sem os espaços nas tabelas pessoa, unidade_organizacional, assunto e
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classe.
Todos os códigos SQL utilizados para execução desta tarefa são idênticos
ao comando SQL utilizados para a tabela pessoa:
update pessoa set nome=trim(nome) where nome!=trim(nome);
Na Tabela 22 são mostrados os resultados da melhoria dos dados após a
execução da atividade a4.
Tabela 22: Dados melhorados após a execução da atividade a4
Regra
VLD8
VLD8
VLD8
VLD8

Tabela
pessoa
unidade_organizacional
assunto
classe

Campo
nome
nome
nome
nome

Registros
melhorados
9616
38
24
1

Qualidade
antes
86%
96%
98%
100%

Qualidade
depois
100%
100%
100%
100%

Fonte: Elaborado pelo autor

5.5 Execução da atividade a5 para melhoria dos dados
Todos os nomes escritos múltiplos espaços foram substituídos por nomes
com apenas um espaço nas tabelas pessoa, unidade_organizacional e classe.
Todos os códigos SQL utilizados para execução desta tarefa são idênticos
ao comando SQL utilizado para a tabela pessoa:
update pessoa set nome=replace(nome, ' ', ' ') where nome like '% %';
Na Tabela 23 são mostrados os resultados da melhoria dos dados após a
execução da atividade a5.
Tabela 23: Dados melhorados após a execução da atividade a5
Regra
VLD9
VLD9
VLD9

Tabela
Pessoa
unidade_organizacional
Classe

Campo
nome
nome
nome

Registros
melhorados
755
12
4

Fonte: Elaborado pelo autor

Qualidade
antes
99%
99%
99%

Qualidade
depois
100%
100%
100%
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5.6 Execução da atividade a6 para melhoria dos dados
Na avaliação da qualidade dos dados foi realizada a medição da
integridade dos dados. Constatou-se a existência 17 relacionamentos errados de um
total de 30, portanto o resultado da avaliação da integridade do modelo de dados foi
de apenas 43%.
Foram realizadas várias atividades para melhoria do modelo de dados,
com objetivo de proibir a gravação de dados nulos nas tabelas usadas para
armazenar informações de processos extrajudiciais.
A propriedade not null foi atribuída aos atributos:


id_assunto e id_workflow da tabela workflow_assunto



id_pessoa da tabela usuario
Não foi possível atribuir a propriedade not null a alguns atributos porque

foi constatado que existem valores nulos:
 id_comarca da tabela unidade_organizacional
 id_unidade, id_usuario e id_estado_processo da tabela workflow
 id_workflow, id_pessoa e id_especialidade da tabela workflow_tarefa_parte
 id_workflow,

id_usuario_remetente

e

id_unidade_remetente

da

tabela

workflow_log_tramitacao
 id_classe e id_workflow da tabela workflow_classe
Todos os códigos SQL utilizados para execução desta tarefa são idênticos
ao comando SQL utilizado para a tabela workflow_tarefa_parte:
alter table workflow_tarefa_parte alter column id_workflow set not null;
Após a execução das atividades a integridade do modelo de dados
aumentou de 43% para 77%.

5.7 Execução da atividade b1 para eliminação da causa raiz
Após a melhoria realizada na atividade a1 foi preciso evitar que os dados
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voltassem a ficar com má qualidade novamente. Para isso foi criada uma restrição
do tipo check para proibir a gravação de novos nomes com letras minúsculas nas
tabelas relacionadas. Por exemplo, para a tabela pessoa foi utilizado o comando
SQL:
alter table pessoa add constraint proibido_nome_de_pessoa_com_minuscula
check (nome=upper(nome));

5.8 Execução da atividade b2 para eliminação da causa raiz
Após a melhoria a2, para evitar que os dados voltassem a ficar com má
qualidade. Para isso foi criada uma restrição de unicidade para proibir a gravação de
novos registros com id_workflow e id_pessoa na tabela workflow_tarefa_parte. Foi
utilizado o comando SQL:
create unique index proibido_id_workflow_id_parte_duplicados on
workflow_tarefa_parte (id_workflow, id_pessoa);

5.9 Execução da atividade b3 para eliminação da causa raiz
Após a melhoria a3 foi criada uma restrição de unicidade para proibir a
gravação

de

novos

registros

com

id_workflow

e

id_parte

na

tabela

workflow_tarefa_parte. Foi utilizado o comando SQL:
create unique index proibido_id_workflow_id_classe_duplicados on
workflow_classe (id_workflow, id_classe);

5.10 Execução da atividade b4 para eliminação da causa raiz
Após a melhoria a4 foi criada uma restrição do tipo check para proibir a
gravação de novos nomes com espaços no início ou final nas tabelas relacionadas.
Por exemplo, para a tabela pessoa foi utilizado o comando SQL:
alter table pessoa add constraint proibido_nome_com_espaco_inicio_final
check (nome=trim(nome));
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5.11 Execução da atividade b5 para eliminação da causa raiz
Para evitar os problemas corrigidos na atividade a5 foi criada uma
restrição do tipo check para proibir a gravação de novos nomes com mais de um
espaço nas tabelas relacionadas. Por exemplo, para a tabela pessoa foi utilizado o
comando SQL:
alter table pessoa add constraint proibido_nome_com_multiplos_espacos
check (nome not like '% %');
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS

6.1 Análise do uso do método HDQM
O HDQM foi escolhido por ser um dos mais recentes (2012) e por não
serem encontrados outros trabalhos que utilizam este método na melhoria da
qualidade de dados para governo eletrônico. As três fases do HDQM foram
aplicadas: 1. Reconstrução do estado da organização, 2. Avaliação da qualidade dos
dados e 3. Melhoria da qualidade dos dados. Foi utilizado o guia DAMA-DMBOK
(2010) para apoiar a utilização do método HDQM.
Na aplicação fase 1 do HDQM, denominada reconstrução do estado dos
dados, que durou 3 meses, foram realizadas a reconstrução de conhecimentos
sobre as unidades organizacionais, entidades conceituais, processos de dados,
entidades conceituais e a respeito dos dados de processos extrajudiciais.
Foi utilizado organograma na reconstrução de conhecimentos sobre as
unidades organizacionais do Ministério Público. Aqui foi possível perceber a
importância do HDQM para mapear todas as instituições públicas atuam com
entrada de dados ou usando informações de processos extrajudiciais. Esta é uma
característica do governo eletrônico, a interação de vários órgãos públicos que
apesar de serem independentes, fazem um trabalho colaborativo para a coleta de
informações sobre fatos, leis, provas, pessoas e documentos usados em processos
extrajudiciais.
Na reconstrução de conhecimentos sobre as entidades conceituais foi
criado um modelo conceitual das entidades e seus relacionamentos. Foi constatado
que as entidades que interagem entre si para produzir dados para os processos
extrajudiciais são: Unidade, Processo, Pessoa, Crime, Movimento, Classe, Comarca,
Estado, Especialidade e Assunto.
Na reconstrução dos processos dos dados foi utilizado o IP-MAP proposto
por Wang, Shankaranarayanan e Ziad (2000) para definição do processo de
manufatura da consulta de processos extrajudiciais. Foram definidos como coletores
de dados os funcionários das centrais de processos e os promotores de justiça.
Foram definidas as tabelas utilizadas para gravar os dados usados pelos cidadãos
no governo eletrônico. Aqui percebe-se a necessidade de complementação do
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método HDQM com outras ferramentas ou técnicas, de forma a aumentar as
chances de sucesso com o uso do método.
Já os conhecimentos sobre os dados, também propostos pelo HDQM,
foram realizados utilizando o diagrama de entidade relacionamento DER, para
mostrar as tabelas usadas nos dados extrajudiciais a serem avaliados e melhorados.
Na aplicação fase 2 do HDQM, denominada avaliação da qualidade dos
dados, que durou 4 meses, foram realizadas a medição da relevância dos dados, a
definição dos dados e dimensões de qualidade, a definição de métricas de qualidade
de dados, a definição de regras de qualidade de dados, avaliação do
risco/viabilidade do programa de melhoria e a medição da qualidade dos dados. Aqui
o HDQM foi complementado com o uso de instruções SQL, usadas na avaliação da
qualidade dos dados. O objetivo foi descobrir quais dados, usados nos processos
extrajudiciais, não atendiam as regras de qualidade elaboradas pelo Ministério
Público.
Após a medição da qualidade foi constatado que os dados de processos
extrajudiciais tinham 76% de qualidade. Essa métrica foi calculada com base na
média aritmética dos valores das dimensões de qualidade: validade 90%,
completude 81%, unicidade 97%, consistência 69% e integridade 43%.
Já na aplicação fase 3 do HDQM, denominada melhoria da qualidade dos
dados, que durou 3 meses, foram definidas metas de qualidade de dados para
viabilizar o monitoramento do processo de melhoria dos dados. Na fase anterior foi
diagnosticada que a qualidade dos dados dos processos extrajudiciais era de 76%.
Foi definida a meta de 96% para ser atingida após a melhoria.
Seguindo as recomendações do DAMA-DMBOK (2010), também na fase
3 do HDQM, foram definidas 5 atividades necessárias para a melhoria da qualidade
dos dados. Primeiramente foram planejadas atividades automatizadas para melhoria
da qualidade dos dados, para serem executadas com a mínima necessidade de
intervenção humana. Em segundo foram definidas atividades para eliminação das
causas raízes dos problemas de qualidade. Em terceiro foram elaboradas atividades
semiautomáticas para serem executadas com ajuda humana, associada ao uso de
ferramentas tecnológicas. Na quarta atividade foram planejadas integrações com
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outras bases de dados para enriquecimento da base de dados dos processos
extrajudiciais. E finalmente na quinta atividade foram planejadas ações para gestão
da qualidade dos dados.
Foi criado o processo de melhoria da qualidade dos dados, utilizando a
notação BPMN (Business Process Model and Notation).
Foram executadas as atividades automatizadas para melhoria da
qualidade dos dados. Após a execução, verificou-se que a qualidade dos dados, que
antes era 76%, melhorou 13% e passou para 89%. Essa métrica foi calculada com
base na média aritmética dos novos valores das dimensões de qualidade, após a
melhoria dos dados. Os novos números averiguados foram: validade 99%,
completude 89%, unicidade 97%, consistência 69% e integridade 77%.

6.2 Análise da melhoria dos dados
Na Figura 26 são mostrados os números das métricas associadas as
dimensões de qualidade de dados dos processos extrajudiciais após a melhoria dos
dados.
Figura 26: Gráfico da melhoria da qualidade por dimensão

Fonte: Elaborado pelo autor
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É possível perceber que a dimensão validade, que antes tinha 90%, após
a melhoria passou para 99%. A validade melhorou porque foram corrigidos em várias
tabelas problemas como nomes com valores contendo letras minúsculas, múltiplos
espaços e espaço no início e fim dos valores. A qualidade não chegou a 100%
porque não foi possível corrigir automaticamente problemas como nomes
abreviados, sem sobrenomes, contendo símbolos especiais e números.
A dimensões completude e consistência não tiveram atividades
automáticas de melhoria implementadas na atividade 1. A unicidade, apesar de
serem realizadas atividades para excluir dados duplicados, não representou
melhoria significativa nos números que permaneceram em 97% de qualidade. A
integridade foi a dimensão de qualidade que teve mais melhoria. Passou de 43%
para 77% de qualidade.
Figura 27: Gráfico da melhoria da qualidade dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 27 é mostrada a melhoria da qualidade dos dados após a
aplicação das atividades 1 e 2. Esses indicadores são calculados com a média
aritmética entre as dimensões validade, completude, unicidade, consistência e
integridade. A qualidade dos dados extrajudiciais passou de 76¨% para 89%,
resultando em uma melhoria de 13%.
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7

CONCLUSÃO

7.1 Resumo do trabalho
O Ministério Público é uma instituição pública do Estado Amapá. Possui
mais de 600 funcionários, que desempenham suas funções em 1 matriz e 30 filiais.
Segundo a constituição brasileira o Ministério Público é a instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-se da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Foi verificado que o governo eletrônico já é bastante difundido no
Ministério Público do Amapá. No site institucional www.mpap.mp.br foram
encontrados vários sistemas que prestam serviços de forma virtual como: o sistema
de acesso à informação ao cidadão, sistema de pesquisa de processos
administrativos, sistema de pesquisa de processos extrajudiciais, relatório de
processos judiciais, portal da transparência, consulta de plantões dos promotores e
ouvidoria online. Porém a qualidade dos dados sempre foi relatada como um
problema quando esses sistemas são usados pela população.
Por isso foi escolhido a consulta em processos extrajudiciais para ter a
qualidade avaliada e melhorada. O critério de seleção utilizado para escolha o
volume de acessos mensais. Dentre todos os serviços com tecnologia de governo
eletrônico disponibilizado pelo Ministério Público à população amapaense, a
consulta em processos extrajudiciais é a mais acessada.
Com base nos problemas de qualidade e em suas causas raízes foram
usadas as dimensões validade, completude, integridade, unicidade e integridade
para avaliar a qualidade dos dados.
Quanto à revisão bibliográfica foram estudados vários métodos foram
para escolher o mais adequado para uso em governo eletrônico como: TDQM, DQA,
IQM, ISTAT, DaQuimSIS, ProDQM, CDQ e PDDQM, PDDQM e HDQM.

7.2 Conclusão geral do trabalho
Com relação a dificuldade para o desenvolvimento do trabalho, é
verificada a inexistência de regras de qualidade de dados no Ministério Público. Foi
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verificado que cada funcionário criava suas próprias regras, não existia uma regra
institucional formal. Foi necessária então a criação de um conjunto de regras
necessárias para realização da avaliação da qualidade dos dados.
Outro complicador da execução do trabalho foi a demora da avaliação da
qualidade dos dados, causada pela falta de ferramentas de qualidade e pelo grande
número de regras e dados avaliados.
Destaca-se também que o trabalho foi prejudicado em virtude do método
HDQM não descrever com clareza todas as atividades necessárias a sua execução.
Este problema foi contornado com o uso dos conhecimentos obtidos em outros
estudos científicos como o DAMA-DMBOK e o TDQM. Também foram utilizadas
ferramentas para auxiliar na aplicação do método, como:
 As causas raízes foram definidas com o auxílio do diagrama de ishikawa
 Para reconstrução dos processos dos dados foi utilizado o IP-MAP
 Na reconstrução de conhecimentos sobre os dados foi usado o diagrama de
entidade relacionamento DER
 A avaliação do risco/viabilidade foi realizada com base na ISO 31000
 A avaliação da qualidade dos dados foi realizada com o uso de instruções SQL
 As atividades de melhoria foram planejadas seguindo as recomendações do
DAMA-DMBOK
 A definição do processo de melhoria foi desenhada com o BPMN
 O cálculo das métricas de qualidade foi realizado com auxílio de planilhas
eletrônicas
A pesquisa conclui que no governo eletrônico os dados são usados por
cidadãos de todos os níveis educacionais e sociais. Os níveis de ensino variam
desde o ensino fundamental ao nível superior. Esses usuários são todas as classes
econômicas A, B, C, D e E. Além disso, esses usuários não recebem treinamentos
para uso dos serviços disponibilizados para a população no governo eletrônico.
Portanto os sistemas precisam ser intuitivos e os dados com alta qualidade para
garantir que as pessoas encontrem as informações que procuram.
Após a aplicação do processo de melhoria dos dados, a qualidade dos
dados passou de 76% par 89%. Constatou-se então a melhora de 13% na qualidade
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das informações.

7.3 Resultados e conclusões esperados
Conclui-se que o HDQM pode ser utilizado de maneira eficiente para
melhoria de dados para governo eletrônico, apoiando o levantamento da situação
atual, avaliação e melhoria da qualidade de dados. Porém se mostrou mais eficiente
quando complementado com outros métodos e ferramentas como DAMA-DMBOK,
IPMAP, Diagrama de Ishikawa, Linguagem SQL, BPMN e TDQM.

7.4 Trabalhos futuros
Como possíveis trabalhos futuros são recomendados:
1. Uso de ontologias para mapear, classificar e organizar as classes e assuntos de
processos judiciais, de forma a criar um repositório de informações judiciais para
padronizar as estatísticas brasileiras de crimes e contravenções.
2. Com relação a qualidade de dados um trabalho futuro que pode ser realizado é o
estudo da qualidade do modelo de dados para governo eletrônico.
3. Criação de uma ferramenta específica para análise e melhoria da qualidade de
dados usados em processos extrajudiciais e judiciais.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1: AVALIAÇÃO DA VALIDADE

VLD1. Proibido nome com letra minúscula nas tabelas pessoa, especialidade,
unidade_organizacional, classe, comarca e estado_processo

Tabela 24: Avaliação de nome com letra minúscula

Regra
Va1
Va8
Va12
Va15
Va16
Va17

SQL
Proibido nome com letra minúscula na
tabela pessoa
Proibido nome com letra minúscula na
tabela especialidade
Proibido nome com letra minúscula na
tabela unidade_organizacional
Proibido nome com letras minúsculas na
tabela classe
Proibido nome com letra minúscula na
tabela comarca
Proibido nome com letras minúsculas na
tabela estado_processo

Má
qualidade

Total de
Registros

Validade

5407

69813

92%

77

77

0%

117

1056

89%

666

689

3%

14

14

0%

32

32

0%

Média
geral

31%
Fonte: Elaborado pelo autor

Foi realizada a análise dos dados da tabela pessoa e encontrados 5.407
registros de um total de 69.813 que não estão em conformidade com a regra 1. Para
a avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where nome!=upper(nome);
Na Tabela 25 são mostrados alguns exemplos desses dados. Alguns
sobrenomes por asterisco (*) para não expor o nome de pessoas envolvidas em
processos. Percebe-se que 92% dos dados possuem a qualidade desejada e 8%
não.
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Tabela 25: Nome com letra minúscula na tabela pessoa

Exemplos:









Maria L_______r A_____s dos Santos
Claudian C_______o Lacerda
Elizangela M_____o Martins
Zacarias C______o Belo
Marciane C_____o Belo
ROGERIO S_____S CAMBRAIA e
outros
ROSIVALl S_____S DA SILVA
Marcilene C_____o Belo

Fonte: Elaborado pelo autor

VLD2. Proibido nome sem sobrenome na tabela pessoa
Tabela 26: Avaliação de nome sem sobrenome

SQL
Regra
Va2

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Validad
e

961

69813

99%

Proibido nome sem sobrenome na tabela
pessoa
Fonte: Elaborado pelo autor

Na análise da qualidade dos dados de pessoas com nome sem
sobrenome na tabela pessoa foram encontrados 961 registros de um total de
69.813. Para a avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where nome not like '% %'
Na Tabela 27 são mostrados alguns exemplos desses dados. Percebe-se
que 99% dos dados possuem a qualidade desejada e 1% não estão de acordo com
as regras de qualidade planejadas.
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Tabela 27: Nome sem sobrenome na tabela pessoa

Exemplos:
 Admin
 WILLIAN
 MATHEUZINHO
 RAFAEL
 ANOELSON
 victor
 CAESA
 "GALDINO"
 LELECO
 Gilmar

Fonte: Elaborado pelo autor

VLD3. Proibido nome com números nas tabelas pessoa e especialidade
Tabela 28: Avaliação de nome com número

SQL
Regra
Va3
Va9

Proibido nome com números na tabela pessoa
Proibido nome com número na tabela
especialidade

Má
qualidad
e
550

Total de
Registro
s
69813

0

77

Validad
e
99%
100%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 29 são mostrados alguns exemplos nomes com números
encontrados na tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where nome like '%0%' or nome like '%1%' or
nome like '%2%' or nome like '%3%' or nome like '%4%' or nome like '%5%' or
nome like '%6%' or nome like '%7%' or nome like '%8%' or nome like '%9%';
Alguns sobrenomes por asterisco (*) para não expor o nome de pessoas
envolvidas em processos. Alguns sobrenomes por asterisco (*) para não expor o
nome de pessoas envolvidas em processos. Na análise dos dados foram
encontrados 550 registros de nomes de pessoas com caracteres numéricos, de um
total de 69.813. Percebe-se que 99% dos dados possuem a qualidade desejada e
1% não.
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Tabela 29: Nome com números na tabela pessoa

Exemplos:








MONIQUE ******* RIBEIRO COELHO1
PATRICIA ********** DA SILVA2
SUELEM DOS ******* DIAS2
FRANCK ******** OLIVEIRA CORR6EA
JANEARA ********* DE SO9UZA
MARCIAN0 MO*******A
JUVENILDO ******** SO0UZA ******

Fonte: Elaborado pelo autor

VLD4. Proibido nome abreviado na tabela pessoa

Tabela 30: Avaliação de nome abreviado

SQL
Regra
Va6

Proibido nome abreviado na tabela pessoa

Má
qualidad
e
458

Total de
Registro
s
69813

Validad
e
99%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 31 são mostrados alguns exemplos de nomes abreviados na
tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where nome like '%. %';
Alguns sobrenomes por asterisco (*) para não expor pessoas envolvidas
em processos. Foram analisados 69.813 registros e encontrados 458 nomes de
pessoas que contrariassem esta regra, representando 1% de dados sem qualidade e
99% com a qualidade desejada.
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Tabela 31: Nome abreviado na tabela pessoa

Exemplos:







MARIA *** ****** S. VULCAO
RAIMUNDA F. ****** OLIVEIRA
FABRICIA C. ******
NAYANE P. ****** MAGALHAES
RAIMUNDA F. ****** OLIVEIRA
LIZZIANE DA S. ******

Fonte: Elaborado pelo autor

VLD5. Proibido nome com menos de 10 letras na tabela pessoa
Tabela 32: Avaliação de nome com menos de 10 caracteres

SQL
Regra
Va7

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Validad
e

1380

69813

98%

Proibido nome com menos de 10 letras na
tabela pessoa
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 33 são mostrados alguns exemplos de nomes com menos de
10 caracteres na tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where length(nome) < 10;
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Tabela 33: Nome com menos de 10 letras na tabela pessoa

Exemplos:










a
Ju
IM
PGE
BIA
MAX
Val
CGE
UIL

Fonte: Elaborado pelo autor

Foram analisados 69.813 registros e encontrados 1380 nomes de pessoas
com menos de 10 caracteres, representando 2% de dados sem qualidade e 98%
com a qualidade desejada.
VLD6. Proibido nome com símbolos especiais nas tabelas pessoa,
especialidade e unidade_organizacional

Tabela 34: Avaliação de nomes com símbolos

SQL
Regra
Va4
Va10
Va13

Proibido nome com símbolos especiais na
tabela pessoa
Proibido nome com símbolos especiais na
tabela especialidade
Proibido nome com símbolos especiais na
tabela unidade_organizacional

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Validad
e

2096

69813

97%

0

77

100%

146

1056

86%

Médi
a
geral

94%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 35 são mostrados alguns exemplos nomes com números
encontrados na tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where nome like '%@%' or nome like '%#%' or
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nome like '%$%' or nome like '%&%' or nome like '%*%' or nome like '%-%' or
nome like '%>%' or nome like '%<%' or nome like '%\%' or nome like '%/%' or
nome like '%|%';
Alguns sobrenomes por asterisco (*) para não expor o nome de pessoas
envolvidas em processos.
Na análise dos dados foram encontrados 550 registros de nomes de
pessoas com caracteres numéricos, de um total de 69.813. Percebe-se que 99% dos
dados possuem a qualidade desejada e 1% não.
Tabela 35: Nome com símbolos especiais na tabela pessoa

Exemplos:







FISCAL DO CONTRATO 024/2014-MPAP - MARIANA R. D. RIBEIRO
FISCAL DO CONTRATO nº. 024/2014MPAP - MARIANA R. DISTÉFANO
RIBEIRO
MARIA ***** CAVALEANTE DE A.
PICANÇO - PRESIDENTE DO TCE/AP
PEDRO TEIXEIRA/IVANILDA
CORDEIRO
PEDRO **** **** RODRIGUES/ROMULO
DE ******* VENTURA/OUTROS
ALAÍDE **** DE ****** - JUÍZA DE
DIREITO/DIRETORA DO FÓRUM
Fonte: Elaborado pelo autor

VLD7. Proibido nome com sinais de pontuação nas tabelas pessoa,
especialidade e unidade_organizacional
Tabela 36: Avaliação de nomes com sinais de pontuação

SQL
Regra
Va5
Va11
Va14

Proibido nome com sinais de pontuação na
tabela pessoa
Proibido nome com sinais de pontuação na
tabela especialidade
Proibido nome com sinais de pontuação na
tabela unidade_organizacional

Média
geral

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Validade

1265

69813

98%

0

77

100%

75

1056

93%
97%

Fonte: Elaborado pelo autor

107

Na Tabela 37 são mostrados alguns exemplos nome com sinais de
pontuação na tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where nome like '%?%' or nome like '%!%' or
nome like '%.%' or nome like '%;%' or nome like '%:%' or nome like '%,%' or
nome like '%(%' or nome like '%)%' or nome like '%{%' or nome like '%}%' or
nome like '%[%' or nome like '%]%';
Alguns sobrenomes por asterisco (*) para não expor pessoas envolvidas
em processos. Foram analisados 69.813 registros e encontrados 1.265 nomes de
pessoas que contrariassem esta regra, representando 2% de dados sem qualidade e
98% com a qualidade desejada.
Tabela 37: Nome com pontuação na tabela pessoa

Exemplos:





JOSIVALDO ********* ABRANTES PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
DE SANTANA
JANETE C********* E-PSB/AP
DANTE ********* ********* FERREIRA(DELEGADO DE POLICIA)
DANIELA ********* NEGRAO (FAZENDA
PEIXE-BOI)

Fonte: Elaborado pelo autor

VLD8. Proibido nome com espaço no início ou final nas tabelas pessoa,
especialidade, unidade_organizacional, assunto e classe
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Tabela 38: Avaliação de nomes com espaços no início e final

SQL
Regra
Va18
Va21
Va23
Va24
Va26

Proibido nome com espaço no início ou final
na tabela pessoa
Proibido nome com espaço no início ou final
na tabela especialidade
Proibido nome com espaço no início ou final
na tabela unidade_organizacional
Proibido nome com espaço no início ou final
na tabela assunto
Proibido nome com espaço no início ou final
na tabela classe

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

9616

69813

86%

0

77

100%

38

1056

96%

24

6.406

98%

1

689

100%

Validad
e

Médi
a
geral

96%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 39 são mostrados alguns exemplos nomes com espaço no
início ou final na tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Tabela 39Select count(*) from pessoa where nome != trim(nome);

Alguns sobrenomes por asterisco (*) para não expor pessoas envolvidas
em processos. Os espaços foram substituídos por ponto (•) para facilitar a
identificação dos problemas de qualidade de dados.

Foram analisados 69.813

registros e encontrados 9.616 nomes de pessoas que contrariassem esta regra,
representando 14% de dados sem qualidade e 86% com a qualidade desejada.
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Tabela 39: Nome com espaço no início ou final na tabela pessoa

Exemplos:







•ADRIANO•CAMARA•DE•OLIVEIRA
•••••GILVAM•********•BORGES•••••
ROSILENE•********•DA•SILVA•
ALINE•SANTOS••
EVALDO•*****•DA•SILVA•
LUCAS•ALMEIDA•MOREIRA••

Fonte: Elaborado pelo autor

VLD9. Proibido nome com múltiplos espaços nas tabelas pessoa,
especialidade, unidade_organizacional, classe e comarca
Tabela 40: Avaliação de nomes com múltiplos espaços

Regra
Va19
Va20
Va22
Va25
Va27

SQL

Má
qualidade

Proibido nome com múltiplos espaços na
tabela especialidade
Proibido nome com múltiplos espaços na
tabela pessoa
Proibido nome com múltiplos espaços na
tabela unidade_organizacional
Proibido nome com múltiplos espaços na
tabela classe
Proibido nome com múltiplos espaços na
tabela comarca

Total de
Registros

Validade

0

77

100%

943

69813

99%

12

1056

99%

4

689

99%

0

14

100%

Médi
a
geral

99%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 41 são mostrados os resultados da análise de nomes com
múltiplos espaços na tabela especialidade. Para avaliação foi usado o comando
SQL:
Select count(*) from especialidade where nome like '% %';
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Foram analisados 77 registros e não foram encontrados nomes de
especialidade que contrariassem esta regra, representando 0% de dados sem
qualidade e 100% com a qualidade desejada.
Tabela 41: Nome com múltiplos espaços na tabela especialidade

Observação: Não foram encontrados registros

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE 2: AVALIAÇÃO DA COMPLETUDE

CPT1. Proibido nome nulo nas tabelas pessoa, especialidade,
unidade_organizacional, assunto, classe, comarca, estado_processo
Tabela 42: Avaliação de nomes com valor nulo

Regra
Cp1
Cp5
Cp6
Cp13
Cp16
Cp17
Cp18
Médi
a
geral

SQL
Proibido nome nulo na tabela pessoa
Proibido nome nulo na tabela especialidade
Proibido nome nulo na tabela
unidade_organizacional
Proibido nome nulo na tabela pessoa na tabela
assunto
Proibido nome nulo na tabela classe
Proibido nome nulo na tabela comarca
Proibido nome nulo na tabela estado_processo

Má
qualidad
e
42
0

Total de
Registro
s
69813
77

0

1056

100%

0

6.406

100%

0
0
0

689
14
32

100%
100%
100%

Completude
100%
100%

100%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 43 são mostrados alguns exemplos de nomes com valor nulo
na tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where nome is null;
Tabela 43: Nome nulo na tabela pessoa

Exemplos:
id

| nome

909

| Null

918

| Null

982

| Null

1019

| Null

1055

| Null

1118

| Null

1119

| Null

1153

| Null
Fonte: Elaborado pelo autor
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Foram analisados 69.813 registros e encontrados 42 nomes de pessoas
que contrariassem esta regra, representando 0% de dados sem qualidade e 100%
com a qualidade desejada.
CPT2. Proibido cpf nulo na tabela pessoa

Tabela 44: Avaliação de cpf com valor nulo

Regra
Cp2

SQL
Proibido cpf nulo na tabela pessoa

Má
qualidad
e
53899

Total de
Registro
s
69813

Completude
23%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 45 são mostrados alguns exemplos pessoas com cpf nulo na
tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where cpf_cnpj is null or cpf_cnpj='';
Alguns sobrenomes por asterisco (*) para não expor pessoas envolvidas
em processos. Foram analisados 69.813 registros e encontrados 53.899 nomes de
pessoas que contrariassem esta regra, representando 77% de dados sem qualidade
e 23% com a qualidade desejada.
Tabela 45: Proibido cpf nulo na tabela pessoa

Exemplos:
nome

| cpf_cnpj

SHAIANE ******** COSTA

| Null

DIEGO ******** BARRETO

| Null

RAFAEL ******** DE SOUZA

| Null

KEITHE ******** ******** DA SILVA

| Null

THALISSON ******** NASCIMENTO

| Null

MARIA ******** ******** DIAS

| Null

PIMPOLHO ********

| Null

ADAMS ******** VILHENA

| Null

ROSILENE ******** DA SILVA

| Null

Fonte: Elaborado pelo autor
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CPT3. Proibido nome da mãe nulo na tabela pessoa
Tabela 46: Avaliação de nome da mãe com valor nulo

Regra
Cp3

SQL
Proibido nome da mãe nulo na tabela pessoa

Má
qualidad
e
39603

Total de
Registro
s
69813

Completude
43%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 47 são mostrados exemplos pessoas com nome da mãe nulo
na tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from pessoa where nome_mae is null or nome_mae='';
Alguns sobrenomes por asterisco (*) para não expor pessoas envolvidas
em processos. Foram analisados 69.813 registros e encontrados 39.603 nomes de
pessoas que contrariassem esta regra, representando 57% de dados sem qualidade
e 43% com a qualidade desejada.
Tabela 47: Proibido nome da mãe nulo na tabela pessoa

Exemplos:
nome

| nome_mae

MARIA ******** PASSOS

| Null

ELENICE ******** MATOS

| Null

PAULO ******** BATISTA

| Null

EDVAR ******** JUNIOR

| Null

ANA ******** CAMBRAI

| Null

ARNANDES ******** NASCIMENTO | Null
MARIA ******** FIGUEIRA

| Null

VALDICI ******** SOUZA

| Null

RAIMUNDO ******** SANTOS

| Null

Fonte: Elaborado pelo autor
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CPT4. Proibido data de nascimento nulo na tabela pessoa
Tabela 48: Avaliação de data de nascimento com valor nulo

Regra
Cp4

SQL
Proibido data de nascimento nulo na tabela
pessoa

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Completude

40019

69813

43%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 49 são mostrados alguns exemplos de pessoas com data de
nascimento nulo na tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from especialidade where nome is null or nome='' or nome like '
%';
Alguns sobrenomes por asterisco (*) para não expor pessoas envolvidas
em processos. Foram analisados 69.813 registros e encontrados 40.019 nomes de
pessoas que contrariassem esta regra, representando 57% de dados sem qualidade
e 43% com a qualidade desejada.
Tabela 49: Proibida data de nascimento nula na tabela pessoa

Exemplos:
nome

| dt_nascimento

KESSIA ******* SANTOS

| Null

VERA ******* SANTANA

| Null

ANA ******* LEITE

| Null

CAMILA ******* SANTOS

| Null

LEX ******* TELES

| Null

JOELSON ******* VIEIRA

| Null

MARIA ******* PINHEIRO

| Null

ADRIAN ******* CACERES

| Null

FRANK ******* PANTOJA

| Null

JONATHAN ******* VILHENA

| Null

Fonte: Elaborado pelo autor
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CPT5. Proibido id_usuario_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao
Tabela 50: Avaliação de id_usuario_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao

Regra

SQL
Proibido id_usuario_remetente nulo na tabela
workflow_log_tramitacao

Cp7

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Completude

0

990199

100%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na

Tabela

51

são

mostrados

os

resultados

da

análise

de

id_usuario_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao. Para avaliação foi
usado o comando SQL:
Select count(*) from workflow_log_tramitacao where id_usuario_remetente is
null;
Tabela 51: Proibido id_usuario_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao

Observação: Não foram encontrados registros

Fonte: Elaborado pelo autor

CPT6. Proibido id_usuario_destinatario nulo na tabela
workflow_log_tramitacao
Tabela 52: Avaliação de id_usuario_destinatario nulo na tabela workflow_log_tramitacao

Regra
Cp8

SQL
Proibido id_usuario_destinatario nulo na tabela
workflow_log_tramitacao
Fonte: Elaborado pelo autor

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Completude

126124

990199

87%
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Na

Tabela

53

são

mostrados

os

resultados

da

análise

de

id_usuario_destinatario nulo na tabela workflow_log_tramitacao. Para avaliação foi
usado o comando SQL:
Select count(*) from workflow_log_tramitacao where id_usuario_destinatario is
null;
Foram analisados 99.0199 registros e foram encontrados 126.124
id_usuario_destinatario de workflow_log_tramitacao que contrariam esta regra,
representando 13% de dados sem qualidade e 87% com a qualidade desejada.
Tabela 53: id_usuario_destinatario nulo na tabela workflow_log_tramitacao

Exemplos:
Processo

| id_usuario_
destinatario

0000724/2015-SP/PGJ

| Null

0005249/2015-SP/PGJ

| Null

0000099-64.2015.9.04.0004

| Null

0000408-94.2015.9.04.0001

| Null

0002406/2015-SP/PGJ

| Null

0005686/2015-SP/PGJ

| Null

0000670-44.2015.9.04.0001

| Null

0002063/2015-SP/PGJ

| Null

0005067/2015-SP/PGJ

| Null

0005003/2015-SP/PGJ

| Null
Fonte: Elaborado pelo autor

CPT7. Proibido id_unidade_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao
Tabela 54: Avaliação de id_unidade_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao

Regra
Cp9

SQL
Proibido id_unidade_remetente nulo na tabela
workflow_log_tramitacao

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Completude

2822

990199

100%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na

Tabela

55

são

mostrados

os

resultados

da

análise

de

id_unidade_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao. Para avaliação foi
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usado o comando SQL:
Select count(*) from workflow_log_tramitacao where id_unidade_remetente is
null;
Foram analisados 99.0199 registros e foram encontrados 2.822
id_unidade_remetente de workflow_log_tramitacao que contrariam esta regra,
representando 0% de dados sem qualidade e 100% com a qualidade desejada.
Tabela 55: id_unidade_remetente nulo na tabela workflow_log_tramitacao

Exemplos:
Processo

| id_unidade_
remetente

0000809/2015-PRODEMAC

| Null

0002520-70.2014.9.04.0001

| Null

0000671-92.2016.9.04.0001

| Null

0000863-25.2016.9.04.0001

| Null

0000355-79.2016.9.04.0001

| Null

0004454-63.2014.9.04.0001

| Null

0001809/2016-SP/PGJ

| Null

0004258/2016-SP/PGJ

| Null

0001592-75.2013.8.03.0001

| Null

Fonte: Elaborado pelo autor

CPT8. Proibido id_workflow nulo nas tabelas workflow_log_tramitacao e
workflow_assunto e workflow_classe
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Tabela 56: Avaliaçõa de id_workflow nulo nas tabelas workflow_log_tramitacao e
workflow_assunto e workflow_classe

Regra
Cp10
Cp11
Cp14

SQL
Proibido id_workflow nulo na tabela
workflow_log_tramitacao
Proibido id_workflow nulo na tabela
workflow_assunto
Proibido id_workflow nulo na tabela
workflow_classe

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Completude

0

990199

100%

0

3443

100%

0

97.562

100%

Médi
a
geral

100%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 57 são mostrados os resultados da análise de id_workflow nulo
na tabela workflow_log_tramitacao. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from workflow_log_tramitacao where id_workflow is null;
Foram analisados 99.0199 registros e foram encontrados 0 id_workflow
de workflow_log_tramitacao que contrariam esta regra, representando 0% de dados
sem qualidade e 100% com a qualidade desejada.
Tabela 57: id_workflow nulo na tabela workflow_log_tramitacao

Observação: Não foram encontrados registros

Fonte: Elaborado pelo autor

CPT9. Proibido id_assunto nulo na tabela workflow_assunto
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Tabela 58: Avaliação de id_assunto nulo na tabela workflow_assunto

Regra
Cp12

SQL

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Completude

0

3443

100%

Proibido id_assunto nulo na tabela
workflow_assunto
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 59 são mostrados os resultados da análise de id_assunto nulo
na tabela workflow_assunto. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from workflow_assunto where id_assunto is null;
Foram analisados 3.443 registros e não foram encontrados id_assunto de
workflow_assunto que contrariam esta regra, representando 0% de dados sem
qualidade e 100% com a qualidade desejada.
Tabela 59: id_assunto nulo na tabela workflow_assunto

Observação: Não foram encontrados registros

Fonte: Elaborado pelo autor

CPT10.Proibido id_classe nulo na tabela workflow_classe
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Tabela 60: Avaliação de id_classe nulo na tabela workflow_classe

Regra
Cp15

SQL
Proibido id_classe nulo na tabela
workflow_classe

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Completude

0

97.562

100%

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 61: id_classe nulo na tabela workflow_classe

Observação: Não foram encontrados registros

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 61 são mostrados os resultados da análise de id_classe nulo
na tabela workflow_classe. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from workflow_classe where id_classe is null;
Foram analisados 97.562 registros e não foram encontrados id_classe de
workflow_classe que contrariam esta regra, representando 0% de dados sem
qualidade e 100% com a qualidade desejada.
CPT11. Proibido pessoa_id nulo na tabela usuário
Tabela 62: Avaliação de pessoa_id nulo na tabela usuário

Regra
Cp19

SQL
Proibido pessoa_id nulo na tabela usuario
Fonte: Elaborado pelo autor

Má
qualidad
e
0

Total de
Registro
s
1.842

Completude
100%
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Na Tabela 63 são mostrados os resultados da análise de pessoa_id nulo
na tabela usuario. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Select count(*) from usuario where id_pessoa is null;
Tabela 63: pessoa_id nulo na tabela usuario

Observação: Não foram encontrados registros

Fonte: Elaborado pelo autor

Foram analisados 1.842 registros e não foram encontrados pessoa_id
nulo na tabela usuario que contrariam esta regra, representando 0% de dados sem
qualidade e 100% com a qualidade desejada.
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APÊNDICE 3: AVALIAÇÃO DA UNICIDADE
UNC1. Proibido nome duplicado nas tabelas pessoa, especialidade,
unidade_organizacional, assunto, classe, comarca e estado_processo
Tabela 64: Avaliação de nomes duplicados

Regra
Un1

SQL

Un6

Proibido nome duplicado na tabela pessoa
Proibido nome duplicado na tabela
especialidade
Proibido nome duplicado na tabela
unidade_organizacional
Proibido nome duplicado na tabela assunto

Un8

Proibido nome duplicado na tabela classe

Un9

Proibido nome duplicado na tabela comarca
Proibido nome duplicado na tabela
estado_processo

Un2
Un3

Un10

Má
qualidad
e
4646

Total de
Registro
s
69813

2

77

97%

98

1056

91%

1271
223
229
0

6.406

80%

689

68%

14

100%

0

32

100%

Médi
a
geral

Unicidade
93%

90%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 65 são mostrados os resultados da análise de nomes
duplicados na tabela pessoa. Para avaliação foi usado o comando SQL:
Tabela 65

select count(*) from pessoa where nome in (select nome from pessoa group by
nome having count(nome)>1);
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Tabela 65: Nome duplicado na tabela pessoa

Exemplos:









O ESTADO (125 duplicados)
O ESTADO• (109 duplicados)
Hospital das Clinicas Alberto Lima HCAL
(112 duplicados)
NÃO INFORMADO (76 duplicados)
HOSPITAL DE CLINICAS ALBERTO LIMA
(73 duplicados)
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO
AMBIENTE, CONFLITOS AGRÁRIOS,
HABITAÇÃO E URBANISMO DE
MACAPÁ (55 duplicados)
PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA
DO DOMICÍLIO PTFD (47 duplicados)
Fonte: Elaborado pelo autor

Os espaços foram substituídos por ponto (•) para facilitar a identificação
dos problemas de qualidade de dados.
UNC2. Proibido id_workflow e id_parte duplicados na tabela
workflow_tarefa_parte
Tabela 66: Avaliação de id_workflow e id_parte duplicados

Regra
Un4

SQL
Proibido id_workflow e id_parte duplicados na
tabela workflow_tarefa_parte

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Unicidade

2285

145495

98%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 67 são mostrados os resultados da análise de id_workflow e
id_parte duplicados na tabela workflow_tarefa_parte. Para avaliação foi usado o
comando SQL:
select count(*) from workflow_tarefa_parte where id_workflow||'x'||id_pessoa in
(select id_workflow||'x'||id_pessoa from workflow_tarefa_parte group by
id_workflow||'x'||id_pessoa having count(id_workflow||'x'||id_pessoa)>1);
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Tabela 67: id_workflow e id_parte duplicados na tabela workflow_tarefa_parte

Exemplos:
id_workflow | id_parte
 9864 | 14490
 2094 | 3103
 2762 | 7777
 5093 | 7671
 76896 | 62199
 3172 | 4842
 4072 | 7676
 11672 | 21998

(4 duplicados)
(4 duplicados)
(4 duplicados)
(4 duplicados)
(4 duplicados)
(3 duplicados)
(3 duplicados)
(3 duplicados)

Fonte: Elaborado pelo autor

UNC3. Proibidos id_workflow e id_assunto duplicados na tabela
workflow_assunto
Tabela 68: Avaliação de id_workflow e id_assunto duplicados

Regra

SQL

Má
qualidad
e

Un5

Proibidos id_workflow e id_assunto duplicados
na tabela workflow_assunto

0

Total de
Registro
s

Unicidade

3443

100%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 69 são mostrados os resultados da análise de id_workflow e
id_assunto duplicados na tabela workflow_assunto. Para avaliação foi usado o
comando SQL:
select count(*) from workflow_assunto where id_workflow||'x'||id_assunto in
(select count(*) from workflow_assunto group by id_workflow||'x'||id_assunto
having count(id_workflow||'x'||id_assunto)>1);
Foram analisados 3.443 registros não foram encontrados id_workflow e
id_assunto duplicados na tabela workflow_assunto que contrariam esta regra,
representando 0% de dados sem qualidade e 100% com a qualidade desejada.
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Tabela 69: id_workflow e id_assunto duplicados na tabela workflow_assunto

Não foram encontrados registros duplicados

Fonte: Elaborado pelo autor

UNC4. Proibidos id_workflow_id e id_classe duplicados na tabela
workflow_classe
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Tabela 70: Avaliação de id_workflow_id e id_classe duplicados

Regra
Un7

SQL
Proibidos id_workflow_id e id_classe
duplicados na tabela workflow_classe

Má
qualidad
e
30
0

Total de
Registro
s

Unicidade

97.562

99%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 71 são mostrados os resultados da análise de id_workflow e
id_classe duplicados na tabela workflow_classe. Para avaliação foi usado o
comando SQL:
select count(*) from workflow_classe where id_workflow||'x'||id_classe in
(select id_workflow||'x'||id_classe from workflow_classe group by
id_workflow||'x'||id_classe having count(id_workflow||'x'||id_classe)>1);
Foram analisados 97.562 registros foram encontrados 30 id_workflow e
id_classe duplicados na tabela workflow_classe que contrariam esta regra,
representando 1% de dados sem qualidade e 99% com a qualidade desejada.
Tabela 71: id_workflow_id e id_classe duplicados na tabela workflow_classe

Exemplos:
id_workflow | id_classe
 10769 | 435 (2 duplicados)
 11222 | 435 (2 duplicados)
 11994 | 435 (2 duplicados)
 13084 | 435 (2 duplicados)
 13255 | 435 (2 duplicados)
 20821 | 435 (2 duplicados)
 22054 | 329 (2 duplicados)
 22054 | 448 (2 duplicados)
 30535 | 435 (2 duplicados)
 34707 | 435 (2 duplicados)
 59938 | 448 (2 duplicados)
 8241 | 448 (2 duplicados)
 8523 | 448 (2 duplicados)
Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE 4: AVALIAÇÃO DA CONSISTÊNCIA

CST1
Proibido id_rementente igual ao id_destinatario na tabela
workflow_log_tramitacao
Tabela 72: Avaliação de id_rementente igual ao id_destinatario

Regra

SQL

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Consistência

Cs1

Proibido id_rementente igual ao id_destinatario
na tabela workflow_log_tramitacao

84.431

990.199

91%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 73 são mostrados os resultados da análise de id_rementente
igual ao id_destinatario na tabela workflow_log_tramitacao. Para avaliação foi usado
o comando SQL:
select count(*) from workflow_log_tramitacao where
id_usuario_remetente=id_usuario_destinatario;
Foram analisados 990.199 registros e foram encontrados 990.199
id_rementente igual ao id_destinatario na tabela workflow_log_tramitacao que
contrariam esta regra, representando 9% de dados sem qualidade e 91% com a
qualidade desejada.
Tabela 73: Pessoa remetente igual ao destinatário em workflow_log_tramitacao

Exemplos de ids iguais
id_rementente igual
281
408
160
631
416
670
566
690
326

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

id_destinatario
281
408
160
631
416
670
566
690
326

Fonte: Elaborado pelo autor
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CST2 Proibido id_unidade_remetente igual ao
id_unidade_organizacional_destinatario na tabela workflow_log_tramitacao
Tabela 74: Avaliação de id_unidade_remetente igual ao
id_unidade_organizacional_destinatario

Regra

Cs2

SQL
Proibido id_unidade_remetente igual ao
id_unidade_organizacional_destinatario na
tabela workflow_log_tramitacao

Má
qualidad
e

Total de
Registro
s

Consistência

531.756

990.199

46%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na

Tabela

75

são

mostrados

os

resultados

da

análise

de

id_unidade_remetente igual ao id_unidade_organizacional_destinatario na tabela
workflow_log_tramitacao. Para avaliação foi usado o comando SQL:
select count(*) from workflow_log_tramitacao where id_unidade_remetente =
id_unidade_organizacional_destinatario;
Foram analisados 990.199 registros e foram encontrados 531.756
id_unidade_remetente igual ao id_unidade_organizacional_destinatario na tabela
workflow_log_tramitacao que contrariam esta regra, representando 54% de dados
sem qualidade e 46% com a qualidade desejada.
Tabela 75: Unidade remetente igual ao destinatário em workflow_log_tramitacao

Exemplos:
id_unidade_remetente | id_unidade
_organizacional_destinatario
266
| 266
398
| 398
466
| 466
285
| 285
670
| 670
745
| 745
398
| 398
283
| 283
285
| 285
1287
| 1287

Fonte: Elaborado pelo autor

