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RESUMO
O monitoramento e controle de operações sobre os dados envolve backup e
recuperação, planos de armazenamento, implementação e controle do ambiente
bem como todo suporte aos dados fornecido pelos DBAs (Database administrators).
Todavia, devido ao aumento do fluxo de informações em cenários de negócio, esta
tarefa tem se tornado cada vez mais difícil. Desta maneira, este trabalho apresenta
uma proposta de processo para monitoramento e controle de operações de dados.
O processo referência o DAMA e é aderente ao DMM, ITIL, COBIT e a norma IEC
ISO 27000, relacionando fluxos de dados (entradas e saídas), envolvidos
(fornecedores, participantes e consumidores) e ferramentas para realização das
atividades de suporte a banco de dados. Como base para o desenvolvimento,
investiga-se (ensaio) uma instituição financeira atendendo a regras e leis
regulatórias de empresas deste setor. A análise dos resultados após aplicação do
processo proposto, apresentou-se com melhorias de proteção e integridade,
disponibilidade e desempenho de transações de dados nas etapas de teste.
Observou-se o controle e monitoramento das operações sobre os dados e a
evolução de maturidade nos processos de desenvolvimento de software utilizados
pela organização investigada.
Palavras-chaves: Gerenciamento de Dados. Operação dos Dados. Regras de
Negócio. Gerenciamento de Recursos. Gerenciamento de Processos.

ABSTRACT
Monitoring and Control of Databases
Monitoring and controlling operations on data involves backup and recovery,
storage plans, implementation and control of the environment as well as all data
support provided by DBAs (Database administrators). However, due to the increased
flow of information in business scenarios, this task has become increasingly difficult.
In this way, this work presents a proposal of process for monitoring and control of
data operations. The process references the DAMA and is adherent to the DMM,
ITIL, COBIT and the IEC ISO 27000 standard, relating data flows (inputs and
outputs), involved (suppliers, participants and consumers) and tools to carry out the
activities of bank support data. As a basis for development, a financial institution is
investigated (case study) in compliance with the rules and regulatory laws of
companies in this sector. The analysis of the results after application of the proposed
process, presented with improvements of protection and integrity, availability and
performance of data transactions in the test stages. It was observed the control and
monitoring of operations on the data and the evolution of maturity in the software
development processes used by the investigated organization.
Keywords: Data Management. Data Operation. Business Rules. Resource
Management. Process Management.
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1 INTRODUÇÃO
Este capítulo apresenta a motivação para o desenvolvimento deste trabalho,
os objetivos almejados, a justificativa do desenvolvimento da linha de pesquisa,
metodologia utilizada e também como a pesquisa foi estruturada.
1.1 Motivação
Os dados e informações tornam-se cada vez mais importantes e um fator de
competitividade fundamental ao longo do tempo (PIETZKA, KATHARINA, SPRUIT,
2015) (BORGHOFF, 1997) (KAHN; STRONG; WANG, 2002) (OTTO; HÜNER, 2009).
Gradativamente, tomadas de decisões são realizadas em curtos períodos baseandose em mais dados e informações (OTTO; HÜNER, 2009). Caracterizada por
reconhecer os dados e informações como os principais ativos organizacionais, a
“Era da Informação” insere os dados como parte vital na economia do século XXI
(DAMA INTERNATIONAL, 2010).
A crescente quantidade e complexidade dos dados fazem do seu
gerenciamento uma constante investigação (AWRE et al., 2015a) (AWRE et al.,
2015b) (PRYOR ET AL., 2013). Para Cox et al (2016), muitas instituições
apresentam baixo grau de maturidade para realizar o gerenciamento dos dados. A
razão para isto, segundo Aware et al (2015b), está relacionada à diversidade e
complexidade de práticas de dados e a necessidade de utilizá-las em múltiplas
áreas da organização. Para Spruit e Pietzka (2015), muitas instituições apresentam
insuficientes estratégias de Gerenciamento de Dados (GD).
Na literatura, alguns trabalhos (KHATIBI et al., 2004) (AHMED, 2009) (GRINT,
2010) (OTTO, 2012) (MCLEOD; CHILDS, 2013) (CURDT; HOFFMEISTER, 2015)
(KAHKONEN; RANNISTO, 2015) (AWRE et al., 2015b) (PATEL, 2016) mencionam
como melhorar o GD com a redefinição de conceitos, construção de sistemas de GD
e a adoção de frameworks. Entretanto, as abordagens tratam parcialmente das
atividades relacionadas às operações propostas pelo Data Management Body of
Knowledge (DAMA INTERNATIONAL, 2010). Mesmo assim, apresentam a
importância de realizá-las para oferecer o suporte ao ciclo de vida dos dados.
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Grillenberger e Romeike (2014b) informam mudanças sofridas pelo GD ao
longo do tempo tratando da necessidade de rever conceitos no âmbito educacional.
Os autores ainda verificam o relacionamento entre a gestão de dados e temas da
área de banco de dados. Ainda, Grillenberger e Romeike (2016), descrevem a
aplicação de uma estrutura de reconstrução educacional para ser aplicada e
investigada no campo de GD. Os autores destacam tópicos como backup &
recuperação e aquisição de dados da gerência de dados.
Outros autores como Arman, A. A. et al (2014) e Arman, A. A., Ramadhan, G.
e Fajrin, M (2015) fornecem uma abordagem com foco na indústria tratando o GD
com dados públicos. O estudo realça a importância de gerenciar dados internos
inicialmente para depois torná-los públicos. Assim, desenvolvem a gerência de
dados envolvendo funções do DAMA-DMBOK considerando características de
dados públicos. Nessa abordagem os autores informam a criação de processos
como um meio de solucionar problemas da gerência de dados, porém oferecem
apenas uma visão generalista de sua aplicação. Dentre as funções utilizadas, a
operação dos dados apresentou-se fundamental no desenvolvimento da solução.
Os trabalhos acima citados utilizam o DAMA-DMBOK como referência para
construção de abordagens para solucionar problemas da gerência dos dados.
Diferentemente, Spruit e Pietzka (2015), tratam a escassez de práticas e estratégias
da gerência de dados propondo um modelo de avaliação de maturidade de
processos. O trabalho fornece uma visão geral dos modelos de maturidade
existentes e os compara fornecendo critérios para avaliar empresas que almejam
atingir maturidade em processos da gerência de dados. Os autores realçam a
importância das operações em suas classificações.
Assim, para uma formulação mais precisa do problema que se pretende
investigar nesta pesquisa, propõe-se os seguintes questionamentos:


É possível controlar e monitorar operações em bases de dados utilizando
processos bem definidos?



É possível identificar os benefícios de negócio produzidos por este
controle e monitoramento?

19

1.2 Objetivo Geral
Conceber e desenvolver um processo de monitoramento e controle de bases
de dados.
1.3 Objetivos Específicos


Pesquisar fontes bibliográficas para levantamento de informações e
experiências necessárias para formulação do processo proposto;



Identificar caminhos, demandas e restrições relacionadas à aplicação do
DAMA e a aderência ao DMM, ITIL, COBIT e ISO IEC 27000;



Realizar um ensaio de implantação do processo proposto no cenário de
uma instituição do ramo financeiro;



Discutir e avaliar os resultados obtidos no ensaio.

1.4 Justificativa
Apesar de existirem trabalhos que abordam o GD (KHATIBI et al., 2004)
(AHMED, 2009) (GRINT, 2010) (OTTO, 2012) (MCLEOD; CHILDS, 2013) (CURDT;
HOFFMEISTER, 2015) (KAHKONEN; RANNISTO, 2015) (AWRE et al., 2015b)
(PATEL, 2016) o desenvolvimento da gerencia de operações de dados através de
processos é escasso, com poucos estudos de caso que comprovam o seu
desempenho. Estudos relacionados a esta gerencia se aplicam a atividades
específicas para o manuseio de recursos da infraestrutura (CURINO et al., 2011)
(KONTOUDIS; FOULIRAS; LAMBRINOUDAKIS, 2015) e isolamento de ambientes
virtuais (MÜHLBAUER et al., 2015), porém não apresentam maneiras de aplica-los
por meio de processos e também verificar sua eficiciencia nas estruturas existentes
nas organizações para o desenvolvimento de soluções de software.
Grillenberger e Romeike (2014b) analisam conceitos do GD, banco de dados
e dados baseando-se no DAMA. Os autores realçam a necessidade de desenvolver
novos conceitos destes tópicos e a ausência do desenvolvimento de atividades de
manutenção e suporte a dados no âmbito científico. Em seguida, Grillenberger e
Romeike (2016) propõem um framework para reconstrução educacional destacando
a necessidade de evoluir características de banco de dados relacionais e atividades
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de manutenção como backup e recovery, aquisição de dados, meta dados e
qualidade dos dados.
Desta maneira, este trabalho se aprofunda no desenvolvimento de atividades
da gerencia de operações explorando conceitos e práticas de suporte aos dados ao
longo de seu ciclo de vida e apresentando como implementa-las.
Arman et al (2014) relatam a necessidade que agências governamentais da
Indonésia têm para gerenciar seus dados. Porém, muitas delas não têm práticas e
técnicas eficientes para fornecer o suporte ao fluxo de dados ao longo de seu ciclo
de vida. A abordagem dos autores realça o uso de processos, no entanto, fornecem
informações conceituais não explorando a aplicação das mesmas. Dando
continuidade à pesquisa de Arman et al. (2014), Arman, Ramadhan e Farrin (2015),
propõem um guia para gerenciar dados públicos. Esta abordagem utiliza o DAMADMBOK como referência e utiliza o modelo de avaliação de processo (PAM –
COBIT) para estruturar entradas, saídas e envolvidos nas atividades do processo.
Os autores não envolvem a norma ISO IEC 27000 englobando requisitos de
segurança.
Em contrapartida a essa abordagem para gerenciar dados públicos, esta
pesquisa reforça a necessidade de gerenciar dados internos (processo inicial para
fornecer dados públicos) considerando requisitos de segurança nas atividades que
compõem o processo proposto e mantendo-se aderente a norma ISO IEC 27000.
Spruit e Pietzka (2015) apresentam uma abordagem para avaliar a
maturidade de dados em empresas avaliando processos a fim de identificar áreas
com baixo desempenho e como melhorá-las.
Diferentemente da avaliação de maturidade em dados citada anteriormente,
esta pesquisa pretende avaliar as operações de dados a fim de criar e amadurecer o
monitoramento e controle das bases de dados necessários para garantir a
integridade, proteção, disponibilidade e desempenho dos dados ao longo de seu
ciclo de vida através de um processo vinculado ao processo de desenvolvimento de
software da instituição investigada.
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1.5 Metodologia
O desenvolvimento da pesquisa se desdobra nas seguintes etapas:


Levantamento e análise das referências bibliográficas
A pesquisa foi iniciada com uma revisão sistemática para o levantamento das

referências bibliográficas relacionadas ao GD. Particularmente, os autores Borgman
(AWRE et al., 2015a), Awre (2015b), Pryor (2013) e Cox et al (2016) ressaltam o
problema com relação à falta de práticas e estratégias de GD – que origina em
técnicas para contornar esse problema.
Em seguida, levantou-se hipóteses para o trabalho, com foco na resolução do
problema de GD utilizando abordagens que trataram da redefinição de conceitos na
área, o uso de sistemas de GD, avaliação de maturidade e frameworks. Para isso,
são utilizadas as pesquisas de Khatibi et al (2004b), Ahmed (2009), Otto (2012),
Grillenberger e Romeike (2014b) (2016), Curdt e Hoffmeister (2015) e Patel (2016)
devido os autores tratarem estes tópicos de forma detalhada.
Na sequência foi iniciada uma verificação das técnicas, processos de controle
e gestão dos dados levantados por Arman et al (2014), Arman, Ramadhan e Fajrin
(2015), Grillenberger e Romeike (2014b) em conjunto com as abordagens utilizadas
nos estudos de Spruit e Pietzka (2015). O intuito desta verificação é selecionar as
principais técnicas e processos para oferecer o suporte aos dados ao longo de seu
ciclo de vida beneficiando a área de banco de dados e a organização.
A Figura 1, apresenta o fluxograma de pesquisa e visão geral das etapas
utilizadas no desenvolvimento desta pesquisa.


Análise das operações dos dados em instituições financeiras
O passo seguinte consistiu em analisar as principais características de

instituições do ramo financeiro considerando os estudos Brose et al (2014a, 2014b)
e Gooneratne e Hoque (2013) como também o cenário da instituição financeira
utilizada neste estudo conforme representado através da Figura 1. Alguns pontos de
vista foram levados em consideração nesta análise: (1) tipos de dados utilizados por
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instituições deste ramo (Gooneratne e Hoque (2013)); (2) interação da área de
banco de dados com métodos de desenvolvimento de software; (3) estratégias de
controle de gestão de dados na área de banco de dados; (4) verificação de leis
regulamentadoras impostas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Esses pontos de vista são importantes para identificar os tipos de dados
tratados pela área de banco de dados, onde essa área está situada nos métodos de
desenvolvimento, as atividades de suporte ao ciclo de vida dos dados e leis
regulatórias cumpridas que mantém a instituição financeira em conformidade com
seu órgão regulador.


Análise de normas, boas práticas e guias utilizadas na instituição
financeira
Nesta atividade são identificadas quais são as diretrizes propostas por

COBIT, ITIL, DAMA, DMM e a ISO IEC 27000 no contexto do GD a fim de identificar
processos e atividades existentes vinculados às operações dos dados e o grau de
adoção dos mesmos. O fluxograma de pesquisa representado pela Figura 1
apresenta a localização desta etapa durante o desenvolvimento da pesquisa. Os
processos e atividades serão representados pela notação Business Process Model
and Notation (BPMN).


Especificação do cenário da instituição financeira
Consiste em especificar o cenário de estudo da instituição financeira. É

apresentado o tamanho da instituição financeira classificado pela quantidade de
funcionários, o relacionamento direto que a área de banco de dados possui com
outras áreas da organização, quantidade funcionários dedicados para área de banco
de dados e como é feita a gestão da área. Desta maneira são apresentadas as
condições em que será aplicado o projeto de pesquisa. Etapa representada através
da Figura 1.


Relacionar conceitos com o cenário da instituição financeira
Esta etapa refere-se ao relacionamento de práticas e estratégias aos dados

identificados na teoria e no cenário da instituição financeira conforme representação
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feita através da Figura 1. Ainda, são identificadas oportunidades de criação e
modificação de processos e atividades para alcançar o controle e monitoramento
das operações da área de banco de dados.
Utilizando os habilitadores de TI fornecidos pelo COBIT, serão identificados
processos mal desenhados. O ITIL e o Project Management Body of Knowledge
(PMBOK) são utilizados para possibilitar o gerenciamento de mudanças e verificar a
eficiência de entradas e saídas dos processos e atividades nos serviços entregues
pela TI. A norma ISO 27000 – Segurança da Informação é utilizada para atender
níveis de conformidade à segurança no contexto deste trabalho, cobrindo os
processos e atividades tendo os dados como principais ativos. O DMM é utilizado
para avaliar o grau de maturidade da gestão de dados apresentando o nível de
maturidade existente na área de banco de dados.
Esta atividade permite avaliar o avanço da gestão operacional após a
aplicação da criação e modificação de processos auxiliando no item de análise dos
resultados.


Levantamento de informações
O levantamento se divide em: (1) um conjunto de atividades, direcionadas por

processos, envolvidas no suporte aos dados executadas pela área de banco de
dados. Através do Sistema de Requisições de Serviço (SRS) da instituição
financeira serão coletadas e avaliadas as principais atividades encaminhadas para
área de banco de dados; (2) um mapeamento do ambiente de banco de dados a fim
de identificar quais servidores e instâncias existem na infraestrutura, obtidos da área
de gerenciamento de infraestrutura da organização; (3) um conjunto de dados que
apresenta o consumo de recursos de máquina e disponibilidade dando uma visão
geral do uso de recursos e periodicidade da ociosidade dos servidores e bancos de
dados, bem como a não realização de atividades administrativas como: backup &
recovery, criação de objetos, atualização de estatísticas, definição de privilégios,
entre outros. Etapa representada no fluxograma de pesquisa conforme Figura 1.


Modelagem de Processo
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Nesta fase são criados modelos para a representação, comunicação, análise,
síntese, tomada de decisão e controle das operações que oferecem suporte ao ciclo
de vida dos dados. O desenvolvimento desta etapa considera informações teóricas e
práticas, levantadas nos itens anteriores. A Figura 1 representa a localização desta
etapa no desenvolvimento utilizado para esta pesquisa. A modelagem dos fluxos de
atividades é feita utilizando-se a notação BPMN.


Avaliação de maturidade da gerência de dados, governança TI e da
gerência de serviços entregues pela TI
Para futura avaliação dos resultados, conforme representado pela Figura 1,

são aplicados os padrões de governança de TI (COBIT), gerenciamento de serviços
entregues pela TI (ITIL) e o modelo de gerencia de dados (DMM) para identificar o
nível de maturidade da área de banco de dados e também identificar o grau de
monitoramento e controle quantitativamente das operações de dados proposta pelo
DAMA-DMBOK desta área criando um baseline do cenário da instituição financeira.
A aplicação dos padrões e do modelo são realizados através questionários
originados da análise e síntese das questões extraídas dos padrões e modelo
utilizados nesta pesquisa dando ênfase na identificação de características da
gerencia das operações dos dados proposta pelo DAMA-DMBOK. Os participantes
envolvidos nos questionários foram a equipe de 10 DBAs e 1 analista de projeto. As
respostas das perguntas dos questionários foram sumarizadas e apresentadas no
final deste trabalho.
Com esta avaliação, pretende-se apresentar os benefícios adquiridos com a
implementação.


Implementação
Esta atividade contempla a implementação do fluxo de atividades definido no

item Modelagem de Processo. A implementação do fluxo será realizada nos
ambientes de testes da área de banco de dados os quais são compostos por
servidores físicos e virtuais, instâncias nomeadas de acordo com áreas da
organização e bancos de dados classificados de acordo com o projeto de software
que o utiliza. Características físicas como memória, CPU e disco dos ambientes de
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teste refletem as características utilizadas nos ambientes de produção, porém com
níveis inferiores de capacidade e processamento. Tal implementação será feita em
paralelo ao fluxo de dados e processos já existentes para não causar riscos do não
cumprimento de ANS estabelecidos pelas regras de negócio. De acordo com a
autorização dos gerentes e a orientação fornecida para os analistas de software e
DBAs, as informações referentes ao desenvolvimento de software relacionadas às
operações dos dados serão abastecidas no fluxo estratégico implementado,
paralelamente ao fluxo já existente. De acordo com a implementação, a utilidade
desta atividade é verificar a eficiência do fluxo criado. O fluxograma de pesquisa
representado pela Figura 1, apresenta a localização desta etapa dentro da
metodologia de pesquisa utilizada.


Levantamento dos dados após implementação da proposta de pesquisa
O objetivo desta fase é semelhante ao objetivo apresentado no item Avaliação

de maturidade da gerência de dados, governança TI e da gerência de serviços
entregues pela TI. É reavaliada a maturidade da área de banco de dados e
mensurado quantitativamente o grau de monitoramento e controle após a
implementação da proposta desta pesquisa utilizando as mesmas considerações do
item mencionado. Desta forma, é possível identificar as vantagens e desvantagens
que o processo proposto proporcionou para o ensaio desenvolvido na instituição
financeira. Os questionários e sumarização das respostas as perguntas existentes
são apresentadas nos anexos deste trabalho. Esta etapa é representada através do
fluxograma de pesquisa conforme Figura 1. A identificação e verificação destas
informações serão realizadas no item seguinte, Análise dos resultados.


Análise dos resultados
Nesta última etapa, discute-se o monitoramento e controle das operações dos

dados na área de banco de dados. A análise dos resultados é efetuada confrontando
as informações reunidas pré e pós-implementação da proposta de pesquisa.
Pretende-se apresentar gráficos com representação do uso de recursos,
disponibilidade, mapeamento da quantidade de servidores e banco de dados e
também o conjunto de atividades de suporte ao ciclo de vida dos dados
desempenhado na área de banco de dados, fornecendo uma visão clara dos
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benefícios e perdas resultantes com a criação do processo proposto. Desta maneira,
é criada a conclusão e oportunidades para continuação do desenvolvimento da
gestão das operações dos dados.
Através da Figura 1, pretende-se fornecer uma visão clara e objetiva da
metodologia de pesquisa utilizada no desenvolvimento deste trabalho. Assim como
as etapas anteriores, a etapa análise dos resultados também foi representada no
fluxograma de pesquisa.
Figura 1 - Fluxograma de Pesquisa
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1.6 Organização Texto
O capítulo 2, revisão bibliográfica, faz uma contextualização das áreas com a
apresentação de conceitos relativos ao GD, funções relacionadas ao GD e
maturidade na gestão de dados. Em seguida, apresenta os trabalhos relacionados
ao tema, com diferentes abordagens, utilizando práticas e estratégias do GD. Neste
capítulo observa-se como cada um destes tópicos se relaciona e como beneficia a
gestão das operações oferecendo o suporte ao ciclo de vida dos dados.
O capítulo 3, processo proposto, apresenta o escopo no qual é aplicado o
processo proposto, características das atividades existentes e das atividades
baseadas no DAMA-DMBOK, bem como a implementação e validação do processo
criado e a ser aplicado no ensaio, descrito no capítulo seguinte.
O capitulo 4, ensaio, apresenta características relacionadas às instituições
financeiras, com intuito de fornecer a compreensão acerca do seu escopo, tipos de
dados, normas, boas práticas e guias utilizadas por organizações deste setor. Neste
capítulo, também é apresentada a avalição de maturidade nos processos e
atividades instituídas bem como, um conjunto de dados que demonstra a
necessidade de gerir operações da área de banco de dados. É apresentado também
o levantamento do novo conjunto de dados que representa a aplicação da proposta
de pesquisa.
O capítulo 5, análise dos resultados, avalia o ensaio (capitulo 4) e apresenta
os benefícios e dificuldades encontradas com a aplicação do processo. É
apresentada a evolução da maturidade do processo de desenvolvimento de software
com a inclusão do processo proposto na área de banco de dados e a dificuldade de
fazer com que os envolvidos cumpram com os procedimentos existentes nas
atividades do processo proposto. Além disso, é apresentado o suporte ao ciclo de
vida dos dados através do monitoramento e controle aplicado.
O capítulo 6, considerações finais, efetua uma análise final do trabalho e
fornece recomendação para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
Este capítulo, apresenta os conceitos sobre o GD, principais definições,
técnicas, estratégias e também, problemas encontrados. Em seguida, apresenta
conceitos sobre processos, instituições e governos e alguns esforços para resolução
do problema da falta de GD.
2.2 Gerenciamento de Dados (GD)
O GD forma uma importante área de pesquisa desde o surgimento de estudos
relacionados à engenharia da informação, práticas, estratégias e conceitos para
gerência de dados na década de 80 (JR, 1981) (MARTIN, 1982) (DURELL, 1985)
(CANDACE C FLEMING, 1989) (INMON, 1989). No decorrer do tempo, atualmente
no século XXI, os dados e informações tornam-se a força vital na economia e são
reconhecidos

como

um

dos

principais

ativos

das

organizações

(DAMA

INTERNATIONAL, 2010). Assim, sendo os dados considerados ativos com valor
reconhecido e que permitem atingir os objetivos de negócio, gerenciá-los torna-se
uma tarefa indispensável (DAMA INTERNATIONAL, 2010).
Diversas pesquisas foram realizadas tanto na academia quanto na indústria
para desenvolver novas abordagens do GD (GRILLENBERGER; ROMEIKE, 2014b)
(ARMAN; SEMBIRING; SUHARDI, 2014). O interesse nesta área continua devido ao
alto diferencial competitivo que os dados têm proporcionado para indústrias de
diversos segmentos e a necessidade de trabalhar com grandes volumes em
diferentes tipos bancos de dados (GRILLENBERGER; ROMEIKE, 2014a). Segundo
Grillenberger e Romeike (2014b), banco de dados é o tópico predominante no
contexto da gerência dos dados.
Na literatura encontra-se diferentes definições do GD. Segundo Ahmed
(2009), o GD é definido como um produto no qual oferece uma visão eletrônica de
gerenciar e organizar diferentes dados corporativos, gerenciais e técnicos a fim de
produzir produtos de qualidade, melhorar a estrutura organizacional das pessoas e
implementar conceitos de reuso e customização.
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Otto (2012) argumenta que este ponto de vista é limitado e não reflete a
importância dos dados e do gerenciamento para as empresas. Assim, o mesmo
define o GD como uma função organizacional para o planejamento, controle e
entrega dos dados. O autor ainda complementa que esta função inclui todas as
tarefas de projeto, execução e supervisão relativas a planos, projetos, processos,
práticas e sistemas de dados do produto GD.
Curdt e Hoffmeister (2015) fornecem uma definição acadêmica ao invés de
uma definição voltada para indústria. Para eles o GD é compreendido por processos
que garantem que os dados são organizados, documentados, armazenados, backed
up, acessíveis e reutilizáveis. Apesar de apresentarem uma definição generalista, os
autores realçam características importantes dos dados.
Para Halcomb, Mecca e Young (2014) o GD fornece orientação para a
liderança e para a equipe de GD a fim de garantir que os dados sejam gerenciados
como ativos da empresa. Ainda, eles ratificam que a supervisão executiva é
essencial para estabelecer e manter os princípios de GD, facilitar sua adoção e
assegurar que o mesmo esteja alinhado com diretrizes das organizações.
De acordo com Arman et al (2014) e Arman, Ramadhan e Fajrin (2015) o GD
é definido de acordo com o guia de gerenciamento dos dados DAMA-DMBOK em
que o GD é uma função de negócio para planejar, controlar e entregar dados e
informações como ativos da organização e é referenciado em atividades da
administração de banco de dados. Esta função inclui disciplinas de desenvolvimento,
execução e supervisão para planos, políticas, programas, projetos, processos,
práticas e procedimentos a fim de controlar, proteger, entregar e garantir o valor dos
dados e informações como ativos corporativos. A Tabela 1 fornece uma visão geral
das definições relevantes do GD.

31
Tabela 1 - Visão geral das definições do GD
Autor

Definição
Produto no qual oferece uma visão eletrônica de gerenciar e
organizar diferentes dados corporativos, gerenciais e técnicos a

Ahmed (2009)

fim de produzir produtos de qualidade, melhorar a estrutura
organizacional das pessoas e implementar conceitos de reuso e
customização.
Função organizacional para o planejamento, controle e entrega
dos dados. O autor ainda complementa que esta função inclui

Otto (2012)

todas as tarefas de projeto, execução e supervisão relativas a
planos, projetos, processos, práticas e sistemas de dados do
produto GD.

Curdt

e

Hoffmeister (2015)

Halcomb, Mecca e
Young (2014)

Compreendido por processos que garantem que os dados são
organizados, documentados, armazenados, backed up, acessíveis
e reutilizáveis.
Orientação para a liderança e para a equipe de GD a fim de
garantir que os dados sejam gerenciados como ativos da
empresa.
Função de negócio para planejar, controlar e entregar dados e

Arman et al (2014)
e

Arman,

Ramadhan
Fajrin (2015)

e

informações como ativos da organização. É referenciado em
atividades da administração de banco de dados. Inclui disciplinas
de desenvolvimento, execução e supervisão para planos,
políticas,

programas,

projetos,

processos,

práticas

e

procedimentos a fim de controlar, proteger, entregar e garantir o
valor dos dados e informações como ativos corporativos.

Fonte: Autor.

Para este trabalho, a definição adotada é de Arman et al (2014) e Arman,
Ramadhan e Fajrin (2015), que utilizam a definição proposta do GD pelo DAMADMBOK devido oferecer o GD como uma função de negócio capaz de descrever a
missão da organização, reconhecer os dados como um dos principais ativos
corporativos e reconhecer o papel importante que a área de banco de dados entrega
para o GD.
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Na literatura, alguns dos principais autores apresentam diferentes abordagens
aplicadas ao GD. Dentre estas abordagens são apresentadas pesquisas do GD
(CURDT; HOFFMEISTER, 2015), caracterização do GD como um produto (AHMED,
2009) (OTTO, 2012) e frameworks (ARMAN; FAJRIN; RAMADHAN, 2015).
Problemas são destacados em cada uma das abordagens. Ahmed (2009)
relata que a apesar do GD ser reconhecido por organizações em todo o mundo
extraindo vantagens em aspectos da engenharia da informação, armazenamento,
integração, recuperação, segurança e gerência dos dados, o desenvolvimento do
GD é prejudicado por frameworks não padronizados ou mau definidos. Otto (2012)
em seu trabalho informa que a literatura existente referente ao GD é de valor
significativo para compreensão dos tipos de benefícios de negócio e desafios
relacionados a fatores de sucesso para obter estes benefícios, no entanto, não há
muitas informações disponíveis para explicar como realmente realizar e avaliar os
benefícios adquiridos pelo GD. Curdt e Hoffmeister (2015) abordam problemas no
desenvolvimento de pesquisa do GD evidenciando o desafio relacionado na criação
de processos devido insuficiência de comunicação entre envolvidos remetendo a
causas como a falta de guias, treinamento e suporte para gerenciar dados. Arman,
Ramadhan e Fajrin (2015) fazem o uso de dados abertos com a proposta de causar
um impacto positivo na educação, transporte, óleo e gás, eletricidade, saúde e
economia na Indonésia. No entanto, para fornecer dados públicos, primeiramente
deve-se gerenciar os dados internos. O problema tratado pelo autor se relaciona
com a falta de práticas do GD, como práticas de gestão das operações dos dados
para gerenciar o ciclo de vida dos dados internos e assim, estabelecer dados
gerenciados fornecendo subsídios para disponibilização dos mesmos para
população. A Tabela 2 apresenta uma visão geral dos principais problemas tratados
no GD.
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Tabela 2 - Visão geral dos principais problemas tratados no GD
Autores

Aplicação

Problema

Grillenberger e Romeike (2014b)

Acadêmica Conceitos ultrapassados

Grillenberger e Romeike (2016)

Acadêmica Não percepção da influência do tema

Arman et al (2014)

Indústria

Arman, Ramadhan e Fajrin (2015)

Indústria

Spruit e Pietzka (2015)

Indústria

Falta de gerencia de dados internos
Incapacidade de disponibilizar

dados

públicos
Baixa maturidade de gerenciamento

Fonte: Autor.

Gerenciar as operações dos dados transcende as abordagens propostas com
o uso do GD. A necessidade de soluções relacionadas à manutenção, suporte e
administração dos dados envolvendo aquisição, armazenamento e limpeza
(GRILLENBERGER; ROMEIKE, 2014a), backup e recuperação (GRILLENBERGER;
ROMEIKE, 2016), disponibilização e acesso aos dados (ARMAN; SEMBIRING;
SUHARDI, 2014) são soluções necessárias para cuidar do ciclo de vida dos dados
(ARMAN; FAJRIN; RAMADHAN, 2015) (PIETZKA, KATHARINA, SPRUIT, 2015).
2.2.1 Funções do Gerenciamento de Dados
Com o objetivo de promover o entendimento, desenvolvimento e práticas do
GD a fim de apoiar estratégias de negócio a Associação do Gerenciamento de
Dados (DAMA) criou o guia chamado The Guide to the Data Body of Knowledge
(DMBOK) (DAMA INTERNATIONAL, 2010).
O guia DAMA-DMBOK descreve boas práticas do GD introduzindo conceitos
e objetivos do GD, funções e atividades, principais entregas, papéis e responsáveis,
princípios, tecnologias como também questões culturais e organizacionais (DAMA
INTERNATIONAL, 2010). Para atender estas boas práticas, o guia constitui um
framework funcional divido em 10 funções que englobam o GD tendo a governança
como o guarda-chuva das demais 9 funções do GD (ARMAN; SEMBIRING;
SUHARDI, 2014) (ARMAN; FAJRIN; RAMADHAN, 2015) conforme Figura 2.
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Figura 2 - Funções do Gerenciamento de Dados (GD)

Fonte: DAMA (2009, p. 31)

Dentre as funções apresentadas, a função de Gerenciamento de Operações
de Dados (GOD) é a função responsável pelo planejamento, controle e suporte a
dados estruturados ao longo do seu ciclo de vida, desde sua criação e aquisição até
seu armazenamento e limpeza (DAMA INTERNATIONAL, 2010). A gerência das
operações têm como objetivos proteger e garantir a integridade dos dados, gerenciar
sua disponibilidade ao longo do ciclo de vida e otimizar o desempenho de
transações de dados (DAMA INTERNATIONAL, 2010). Esta função está dividida em
duas áreas: suporte a banco de dados e o gerenciamento da tecnologia dos dados.
A área de suporte a banco de dados é o coração do GD e é fornecida pelos
DBAs. As práticas da administração dos dados de reponsabilidade destes
profissionais são consideradas as práticas mais maduras do GD (DAMA
INTERNATIONAL, 2010). Já a área de gerência da tecnologia se refere ao
gerenciamento tecnológico e deve seguir os mesmos princípios e padrões do
gerenciamento tecnológico. A Figura 3, apresenta uma visão geral das atividades
relacionadas a cada área.
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Figura 3 - Atividades do Gerenciamento de Operações de Dados

Fonte: DAMA (2009, p. 154)

Organizações podem adotar o DMBOK inteiramente ou parcialmente
(ARMAN; FAJRIN; RAMADHAN, 2015). A adoção leva em consideração o tamanho,
objetivos,

recursos

e

a

complexidade

de

cada

organização

(DAMA

INTERNATIONAL, 2010). Desta maneira, desenvolver a função de gerência das
operações é fortalecer um dos alicerces existentes no tema do GD. Para instituições
do ramo financeiro, instituições que continuamente buscam por novos e eficientes
métodos para melhorar suas operações, o desenvolvimento desta função agrega
valor profissional e contribui com novas abordagens para evolução acadêmica do
tema.
2.2.1 Técnicas e Estratégias utilizadas no Gerenciamento de Dados
Nos últimos anos, com a crescente necessidade que empresas têm
apresentado para gerenciar dados e obter vantagens competitivas na indústria sobre
seus concorrentes, técnicas relacionadas à GD como a criação de frameworks e
avaliação da maturidade de processos têm apresentado destaque na implementação
do GD. Nos próximos dois sub tópicos (2.2.2.1 e 2.2.2.2) tais técnicas são
apresentadas.

36

2.2.1.1 Frameworks
Frameworks relacionados ao GD têm como objetivo gerenciar pesquisas de
dados. O framework fornece guias para endereçar questões relacionadas ao GD.
Segundo Patel (2016), em seu framework são informadas três camadas: camada do
GD, camada de armazenamento e camada de uso dos dados.
A camada do GD envolve políticas institucionais, classificação dos dados,
direitos de cópia e licenciamento, descaracterização dos dados e interoperabilidade
dos dados. A camada de armazenamento envolve atividades de backup, seleção de
arquivos, geração de dados, segurança e confiabilidade dos dados. A camada de
uso envolve estratégias de acesso aos dados.
2.2.1.2 Modelos de Maturidade do Gerenciamento de Dados
Para o estabelecimento de modelo de maturidade do GD é destacado o DMM.
O DMM fornece um conjunto de boas práticas para avaliar o nível de capacidade e
mapeamento que as organizações têm para acelerar o progresso de entrega de
valor para os negócios da empresa (MELANIE; YOUNG; HALCOMB, 2014).
O DMM é composto por vinte áreas relacionadas aos processos de GD como
também cinco áreas relacionadas aos processos do Capability Maturity Model
Integration (CMMI) (MELANIE; YOUNG; HALCOMB, 2014). O framework proposto
pelo DMM é organizado em cinco categorias, são elas: estratégia da gerencia dos
dados, qualidade dos dados, operação dos dados, arquitetura e governança dos
dados (MELANIE; YOUNG; HALCOMB, 2014). A Figura 4 apresenta a disposição
das categorias do framework proposto por este modelo.
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Figura 4 - Disciplinas e Atividades da Maturidades do GD (DMM)

Fonte: DMM (2014, p. 4)

Dentre as categorias, a categoria operação dos dados envolve processos
para ajudar as organizações a garantir que os requisitos dos dados são
integralmente especificados, rastreados ao longo de processos de negócio,
produzidos e consumidos. Além disso, esta categoria viabiliza o gerenciamento e o
controle de processos de mudanças com os dados e que fontes de dados são
baseadas nos requisitos especificados. As principais práticas existentes dentro desta
categoria são: definição dos requisitos dos dados, gerenciamentos do ciclo de vida
dos dados e fornecimento do gerenciamento dos dados.
A maturidade nas práticas da categoria operação dos dados, bem como
características do framework DMM, elucidam o conhecimento que as organizações
possuem sobre seus ativos e permitem que usuários identifiquem melhores fontes
de dados de acordo com suas necessidades para a composição de fluxos de
processos. Assim, antecipa-se o impacto das mudanças, iniciativas de integração
dos dados são suportadas e oferece-se maneiras mais precisas e eficientes de
armazenar dados.
Conforme abordado no item 2.2.2.2, a avaliação de maturidade da gerência
de dados é realizada utilizando o modelo DMM. Devido esta pesquisa enfatizar a
evolução das operações dos dados e o modelo DMM oferecer cinco disciplinas com
seus respectivos itens em cada disciplina para avaliação de maturidade da gerência
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dos dados, o estudo limitou o uso das disciplinas oferecidas apenas a disciplina
Operação de Dados.
Esta disciplina engloba um conjunto de questões em três práticas diferentes
que são:


Definição dos requisitos dos dados



Gerenciamento do ciclo de vida dos dados



Fornecimento do gerenciamento dos dados.

As práticas acima citadas avaliam aspectos diferentes dentro da disciplina
Operação de Dados. A prática Definição dos requisitos dos dados possui práticas
que garantem que as especificações para os dados utilizadas por processos de
negócio satisfaçam os objetivos de negócio, sejam validadas pelas partes
interessadas, priorizadas e também documentadas por um processo repetitivo. O
Gerenciamento do ciclo de vida dos dados por sua vez auxilia a garantir que seus
fluxos de dados sejam mapeados para processos de negócio em todas as fases do
ciclo de vida. Por fim a prática Fornecimento do gerenciamento dos dados, esta
descreve as melhores práticas para seleção e controle de fontes de dados com
interações bidirecionais com provedores externos e internos.
Cada uma das práticas possui um conjunto de itens que permitem avaliar a
maturidade das operações de dados em cinco níveis diferentes. São eles:
o Nível 1: Realizado
o Nível 2: Gerenciado
o Nível 3: Definido
o Nível 4: Medido
o Nível 5: Otimizado
Os itens utilizados para avaliação de maturidade das operações de dados em
cada um dos cinco níveis são:


Definição dos requisitos dos dados
o Nível 1: Realizado

39

1.1. As partes interessadas analisam e aprovam os requisitos de
dados.
1.2. O glossário de negócios é atualizado com os requisitos de dados
aprovados.
1.3. Os requisitos de dados são avaliados de acordo com resultados
confirmados ou modificados.
o Nível 2: Gerenciado
2.1. O processo de definição de requisitos de dados é documentado e
seguido.
2.2. Os requisitos de dados necessários para alcançar os objetivos de
GD são definidos e se apresentam alinhados com os objetivos do
negócio.
2.3. A rastreabilidade dos requisitos de dados para os requisitos e
objetivos da empresa é mantida
2.4. Os requisitos de dados estão alinhados com os modelos de dados
correspondentes e outros artefatos relacionados.
2.5. As funções e responsabilidades das partes interessadas para o
envolvimento com a definição de requisitos de dados são
especificadas, planejadas, monitoradas e controladas.
o Nível 3: Definido
3.1. Os requisitos de dados são definidos, validados e integrados
usando a estrutura de definição de requisitos padrão da
organização.
3.2. Os requisitos de dados são avaliados com base nas prioridades
das empresas.
3.3.

Os

processos

de

negócios

que

produzem

dados

são

documentados e vinculados aos requisitos de dados.
3.4. Os requisitos de dados cumprem e incluem requisitos de
conformidade para dados físicos e lógicos, incluindo regras de
segurança, bem como requisitos técnicos.
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3.5. Os requisitos são avaliados para garantir que eles sejam
implementáveis no ambiente alvo.
o Nível 4: Medido
4.1. As melhores práticas da indústria relativas aos requisitos de dados
foram avaliadas em relação aos critérios selecionados para
determinar se eles devem ser adotados no ciclo de vida do
desenvolvimento.
4.2. As métricas definidas e gerenciadas garantem que os requisitos de
dados definidos satisfazem os objetivos comerciais e ações
corretivas são tomadas quando o desempenho não está
atendendo às necessidades do negócio.
o Nível 5: Otimizado
5.1. A organização implementou a melhoria contínua dos processos
para assegurar uma priorização eficiente, consistente, seleção e
verificação de requisitos de dados.
5.2. A organização compartilha as melhores práticas com a indústria
em relação aos requisitos de dados.


Gerenciamento do ciclo de vida dos dados
o Nível 1: Realizado
1.1. O ciclo de vida dos dados para processos de negócios é definido e
aplicado.
1.2. As dependências de dados tanto upstream como downstream
desde a criação ou ingestão foram identificadas e mapeadas.
1.3. As partes interessadas concordam sobre o escopo dos elementos
de dados e fontes de dados autorizadas (confirmadas ou
modificadas).
o Nível 2: Gerenciado
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2.1. Os requisitos dos consumidores e produtores de dados são
mapeados e alinhados.
2.2. Os processos de negócios para mapeamentos de dados são
definidos, mantidos e revistos periodicamente para conformidade,
definidos e se apresentam alinhados com os objetivos de
negócios.
2.3. Um processo definido para acordos colaborativos em relação aos
dados compartilhados e seu uso nos processos de negócios é
seguido é mantido
2.4. Os critérios de seleção são definidos e aplicados para designar
fontes de dados autorizadas e artefatos relacionados
2.5. O processo do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas
requer referência e adoção de representações de dados
aprovadas e compartilhadas como também a obtenção de dados
de fontes autorizadas de maneira especificada, planejada,
monitorada e controlada.
o Nível 3: Definido
3.1. Os processos de gerenciamento do ciclo de vida dos dados são
definidos e aprovados pelas partes interessadas e gerenciados
por órgãos de administração de dados e processos de estrutura
de definição de requisitos.
3.2. Os processos de gerenciamento de mudanças que abordam todo
o ciclo de vida de dados são estabelecidos e mantidos.
3.3. As responsabilidades do projeto para as atividades do ciclo de vida
do desenvolvimento do sistema incluem o mapeamento de
atributos de dados para processos comerciais, conjuntos de
dados compartilhados, fontes e conjuntos de dados de destino
que são importantes para os requisitos de dados da organização.
3.4. Os fluxos de dados e os dados completos para processar mapas
do ciclo de vida para dados compartilhados são implementados
para

cada

processo

comercial

importante,

tanto

a

nível
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organizacional quanto físico e lógico, incluindo regras de
segurança e requisitos técnicos.
3.5. Alterações para os conjuntos de dados compartilhados ou
conjuntos de dados de destino para uma finalidade comercial
específica são gerenciados por estruturas de governança de
dados com o ambiente de destino de envolvimento relevante das
partes interessadas.
3.6. As designações de fontes de dados autorizadas são revisadas e
aprovadas pela governança de dados.
3.7. Medidas e métricas são definidas e as informações associadas
são coletadas para avaliar o progresso no processo para os
esforços de mapeamento de dados e a adoção de fontes de
dados autorizadas.
o Nível 4: Medido
4.1. Um processo padrão é usado em toda a organização para a
análise de impacto do ciclo de vida dos dados e para identificar,
estimar e agendar mudanças em interfaces e conjuntos de dados
em relação aos critérios selecionados para determinar se eles
devem ser adotados no ciclo de vida do desenvolvimento.
4.2. As métricas são usadas para expandir a reutilização aprovada de
dados compartilhados e eliminar a redundância do processo.
o Nível 5: Otimizado
5.1. As métricas e os comentários das partes interessadas são
analisados periodicamente com o objetivo de introduzir melhorias
no gerenciamento de dependências de dados.
5.2. As métricas do ciclo de vida dos dados são periodicamente
refinadas e revisadas pela alta administração.
5.3. A organização compartilha experiências com a indústria em
relação aos processos de ciclo de vida de GD.
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Fornecimento do gerenciamento dos dados.
o Nível 1: Realizado
1.1. Os requisitos de dados são traduzidos em especificações de
fontes de dados.
1.2. A análise e os testes são realizados para verificar se os dados
adquiridos atendem aos requisitos estabelecidos.
o Nível 2: Gerenciado
2.1. É definido e seguido um processo para analisar requisitos de
dados para especificações de fontes de dados e requisitos de
mapeamento para elementos de dados fornecidos.
2.2. Um processo de aquisição de dados para obter dados de
provedores externos é definido e seguido.
2.3. Os critérios de qualidade dos dados são definidos e incorporados
em acordos de nível de serviço com provedores externos e
internos.
2.4. As discussões planejadas são realizadas com os provedores de
dados para tratar os desvios em relação aos limiares e metas de
qualidade de dados definidas no acordo de nível de serviço.
o Nível 3: Definido
3.1. A governança de dados monitora o processo padrão de toda a
organização

usado

para

desenvolver

os

requisitos

de

abastecimento de dados.
3.2. Métricas para o processo de gerenciamento de fontes de dados
são estabelecidas, mantidas e usadas.
3.3. Os processos de avaliação e seleção de fontes de dados são
definidos e empregados em toda a organização.
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3.4. Os acordos de nível de serviço do fornecedor são desenvolvidos
com base em modelos e processos padrão, são implementados
em toda a organização, são rastreados e aplicados.
3.5. Os acordos de nível de serviço são periodicamente revisados para
garantir a satisfação dos objetivos e requisitos de negócios.
o Nível 4: Medido
4.1. As principais métricas de desempenho relacionadas aos acordos
de nível de serviço são analisadas usando técnicas estatísticas e
outras técnicas quantitativas, são revisadas e são usadas para
identificar e resolver problemas.
4.2. Os relacionamentos de parceria são desenvolvidos com
provedores externos selecionados com base nos resultados da
avaliação do provedor e nas necessidades antecipadas de dados.
o Nível 5: Otimizado
5.1. Análises estatísticas e outras análises quantitativas dos processos
do provedor são aplicadas para aprimorá-las e garantir que os
objetivos de negócios sejam adequadamente suportados.
5.2. As lições adquiridas e as melhores práticas desenvolvidas são
compartilhadas com colegas da indústria.
2.2.1.3 Processos
A orientação por processos é uma das técnicas mais aplicadas nas
organizações (HELLSTRÖM; ERIKSSON, 2008). O conceito relacionado à
maturidade de processos tem se tornado cada vez mais importante visto que as
empresas têm adotado a visualização da comunicação entre áreas da empresa por
processos (MCCORMACK et al., 2009).
Para Armistead et al (1995), processos podem ser definidos como a
transformação de entradas (recursos) em saídas (serviços). Já para Zairi (1997),
processos são definidos como uma abordagem para converter entradas em saídas
de maneira que os recursos de uma organização são utilizados de maneira
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confiável, consistente e repetitiva para alcançar os objetivos de negócio. Kalpic e
Bernus (2006) definiram processo com uma série de ações ou operações que
conduzem o cumprimento de um objetivo ou uma série de ações graduais de
mudanças em direção a um objetivo em particular. Al-Mudimigh (2007) se referem a
processos de negócio como um conjunto de atividades inter-relacionadas com
entradas bem definidas que quando executadas resultam em saídas de valor
reconhecido na perspectiva de clientes. A Tabela 3 provê uma visão geral das
definições relevantes relacionadas à definição de processo.
Para este trabalho, é considerada a definição de Palmberg (2009)
referenciada no artigo (PSOMAS; FOTOPOULOS; KAFETZOPOULOS, 2011) com a
existência de seis componentes principais para processos: entradas e saídas,
atividades inter-relacionadas, propósito e valor gerado para o cliente e o uso de
recursos repetitivamente.
Tabela 3 - Visão Geral da Definição de Processo
Autor
Armitead et al (1997)

Definição
Transformação de entradas (recursos) em saídas (serviços).
Abordagem para converter entradas em saídas de maneira que

Zairi (1997)

os recursos de uma organização são utilizados de maneira
confiável, consistente e repetitiva para alcançar os objetivos de
negócio.
Série de ações ou operações que conduzem o cumprimento de

Kalpic e Bernus (2006) um objetivo ou uma série de ações graduais de mudanças em
direção a um objetivo em particular.
Conjunto de atividades inter-relacionadas com entradas bem
Al-Mudimigh (2007)

definidas que quando executadas resultam em saídas de valor
reconhecido na perspectiva de clientes.
Existência de seis componentes principais para processos:

Palmberg (2009)

entradas e saídas, atividades inter-relacionadas, propósito e
valor gerado para o cliente e o uso de recursos repetitivamente.

Fonte: Autor.
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2.3 Business Process Model and Notation (BPMN)
Os avanços tecnológicos das últimas décadas têm dirigido as organizações a
melhorarem a eficiência e eficácia de modelos de negócio a fim de obterem
vantagens competitivas (ALSHATHRY, 2016). Dentro de muitos contextos industriais
e domínios de aplicação, o Business Process Model (BPM) apresenta sua
importância como um dos principais critérios de sucesso para monitorar o
andamento de processos de negócio permitindo a análise fundamentada em dados
reais da organização (CALABRÒ; LONETTI; MARCHETTI, 2015).
Sistemas de gestão de informação são derivados de avanços tecnológicos,
conhecidos como Business Process Management System (BPMS). São ferramentas
e sistemas de software que permitem a execução, automação, controle e
monitoração das etapas de atividades realizadas em uma empresa. Estes sistemas
e ferramentas também proporcionam acesso a uma maior quantidade de
informações de negócio (KALOGERAKI; PANAYIOTOPOULOS; APOSTOLOU,
2015).
Dada a importância do BPM e do BPMS, o Business Processo Model and
Notation (BPMN) é um padrão para modelar processos de negócio. Para Bisogno, S.
et al (2016), o BPMN é uma linguagem de notação gráfica padrão para modelagem
de processos de negócio, definida e mantida pelo OMG (Object Management
Group). O seu principal objetivo é fornecer uma notação compreensível para todos
os usuários de negócio. Além disso, o BPMN garante que linguagens desenvolvidas
para execução de projetos de negócio como o Business Process Execution
Language (BPEL), sejam visualmente expressadas por uma notação comum. A
composição desta notação envolve diagramas e um conjunto de elementos gráficos
como fluxo de objetos, conexão entre objetos, definição de escopo e artefatos.
Apesar de simples e intuitivos, os diagramas são capazes de representar processos
complexos de negócio de organizações (RABELO et al., 2015).
O uso da notação BPMN detalha o fluxo de atividades como também para
quem elas serão delegadas. A notação também define a orquestração dos
processos como um todo. No entanto, ela não apresenta informações sobre o
contexto no qual o processo está inserido (DI MARTINO et al., 2015).
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Dentre as ferramentas utilizadas pelo BPMN, foi escolhido o Bizagi Process
Modeler devido ser uma ferramenta aberta e ativa do OMG permitindo construir e
simular diagramas BPMN, sem a necessidade de custos com licenças (DI MARTINO
et al., 2015). Além disso, a facilidade com que a ferramenta se apresenta para
descrever processos e também a capacidade de ser estendida a linguagem de
execução do processo e automatização dos fluxos de atividades reforçam a sua
adoção.
2.4 Gerenciamento da Governança de TI - COBIT
O Control Objectives For Information and Relatet Technology (COBIT), padrão
de governança de TI explora conceitos de gerenciamento fundamentado em
documentos normativos oficiais e guias consagrados da governança de TI (ISACA,
2013). Seu framework é composto por objetivos corporativos, objetivos de TI e
viabilizadores que permitem alinhar processos utilizados na organização com
objetivos de negócio, bem como identificar processos ineficientes que dificultam no
cumprimento dos objetivos de negócio (ISACA, 2013) (BERNARD, 2012a)
(BERNARD, 2012b).
A avaliação de maturidade por este padrão parte da identificação do problema
organizacional. Aderente ao mesmo, identificam-se quais objetivos de negócio não
estão sendo cumpridos. Em seguida após a identificação dos objetivos de negócio,
identificam-se quais os habilitadores de TI que apresentam alguma deficiência ou
que não estão sendo realizados resultando no não cumprimento dos objetivos de
negócio (ISACA, 2013).
O padrão COBIT é composto por 37 habilitadores de TI distribuídos nos
domínios governança e gerenciamento (ISACA, 2013). Dos 37 processos cinco
fazem parte do domínio de governança e os 32 restantes fazem parte do domínio
gerencial (ISACA, 2013). A Figura 5 apresenta a disposição dos habilitadores de TI e
seus respectivos domínios.
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Figura 5 - Processos para Governança Corporativa da TI

Fonte: ISACA (2013, p. 33)

Dentre os habilitadores sugeridos pelo COBIT, pode-se destacar a Gerencia
das Operações que se relaciona com a Gerencia das Operações dos Dados. Cada
habilitador é classificado de acordo de acordo com os 5 níveis de capacidade sendo
eles: incompleto, desempenhado, gerenciado, estabelecido, previsível e otimizado,
respectivamente de 0 a 5 (ISACA, 2013).
Com a identificação dos habilitadores de TI, o padrão de governança permite
que sejam metrificados os habilitadores em termos de importância, desempenho,
formalidade e auditoria (ISACA, 2013). Desta maneira com o uso desta métrica, os
habilitadores são priorizados de forma que seja ou sejam corrigidas deficiências ou a
ausência da execução dos habilitadores para solucionar ou mitigar o problema
definido. Assim, pode-se avaliar a sua maturidade verificando os itens sugeridos na
estrutura de avaliação de maturidade do padrão de governança. Cada habilitador
possui um conjunto de itens a serem verificados que indicam a maturidade de
governança de TI (ISACA, 2013).
Definida a maturidade de governança de TI, o COBIT indica um conjunto de
normas e padrões que podem auxiliar no desenvolvimento de soluções ou correções
dos habilitadores identificados (ISACA, 2013). Dentre as normas e padrões
sugeridos, pode-se destacar: ITIL e ISO IEC 27000. A Figura 6 apresenta a
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disposição das normas e padrões sugeridos e candidatos para solução ou correção
dos habilitadores de TI identificados com ofensores aos objetivos de negócio.
Figura 6 - Normas e Padrões sugeridos pelo COBIT

Fonte: ISACA (2013, p. 61)

2.5 Gerenciamento de Serviços de TI - ITIL
O

Information

Technology

Infrastructure

Library

(ITIL),

padrão

de

gerenciamento de serviços, é um conjunto de boas práticas flexível e adaptável a
outros padrões sendo aplicável a qualquer empresa que oferece serviços que
agregam valor para negócio através da TI (BERNARD, 2012b). É composto por 26
processos e 4 funções que propõem estruturas de serviços e fases de seus ciclos de
vida. Através de 5 pilares, os ciclos de vida dos serviços são integralmente
mapeados. São eles:


Estratégia: Tomada de decisões relacionadas a serviços que permitem o
atingimento de objetivos de negócio;



Projeto/Desenho: Desenho da estratégia e especificação dos serviços
englobando características e a utilidade dos mesmos;



Transição: Este pilar é responsável por gerenciar mudanças entre ambientes
de teste, homologação e produção de forma controlada e diminuindo riscos
de implementação;
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Operação: Processos que suportam os serviços. Este pilar permite o
funcionamento dos serviços de TI dentro do ANS estabelecidos pela regra de
negócio da empresa;



Melhoria Continuada: Evolução e otimização a continuidade dos serviços e
processos que os suportam com base no ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Desta maneira, o padrão de gerenciamento de serviços permite todo o

suporte necessário para alinhar serviços com as necessidades de negócio
mantendo-os em sintonia (AXELOS LIMITED, 2013).
Dentre benefícios oferecidos, podem-se destacar ganhos de eficiência
operacional, suporte e ajuste de processos para atender a exigências de
conformidade, redução de custo e esforços para realização de atividades de TI e o
alinhamento da TI com os negócios fornecendo uma visão holística da empresa para
diferentes envolvidos (BERNARD, 2012b). O ITIL além de oferecer maneiras de
desenvolver processos como suporte aos serviços também permite identificar o grau
de maturidade dos mesmos. Devido sua flexibilidade e a entrega de serviços
alinhados aos objetivos de negócio é complementado com o padrão de governança,
COBIT (AXELOS LIMITED, 2013).
Assim como o COBIT, o ITIL permite realizar a avaliação de maturidade com
o foco no gerenciamento de serviços com o uso de seu modelo de maturidade
(AXELOS LIMITED, 2013). Esta estrutura de auto avaliação de maturidade é
definida em cinco níveis de maturidade, são eles: Nível 0 – Ausência (Caos), Nível 1
– Inicial (Inicial), Nível 2 – Repetível, Nível 3 – Definido (Proativo), Nível 4 –
Gerenciado e Nível 5 – Otimizado. Cada nível explora um conjunto de questões que
devem ser avaliadas para que se consiga mapear a maturidade do serviços
entregues pela TI (AXELOS LIMITED, 2013).
Dentre os pilares existentes neste padrão, o pilar Operação de Serviços se
destaca com a função de gerenciamento de operações de TI na qual é responsável
pela realização de atividades diárias para fornecer o gerenciamento de serviços de
TI e da infraestrutura incluindo o controle sobre as operações (AXELOS LIMITED,
2013). Assim, esta função se relaciona com a Gerência das Operações dos Dados.
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2.6 ISO IEC 27000 Segurança da informação
A família de normas ISO IEC 27000 fornecem um conjunto de padrões para o
gerenciamento de segurança. Especificamente, a norma 27001 é aplicada a
organizações traçando estratégias e orientações para construção do Sistema de
Gestão de Segurança da Informação (SGSI) a fim de manter informações e dados
digitais seguros.
Segundo Santos e Silva (2012) a segurança da informação consiste em
garantir a proteção contra o acesso indevido de pessoas não autorizadas
(confidencialidade), manter dados e informações disponíveis (disponibilidade), ser
confiável (confiabilidade) e autentica (autenticidade). Fundamentado nesta definição,
o SGSI permite entregar segurança para todos os tipos de dados.
O suporte ao ciclo de vida dos dados preza por atributos de segurança como
a confidencialidade, disponibilidade, confiabilidade e autenticidade utilizados pelo
SGSI. Os processos para controle e monitoramento das operações se relacionam
com esta norma de segurança prevenindo acesso contra pessoas indevidas
(confidencialidade), apresentando a necessidade de realização de backups de bases
de dados e planos de contingência para recuperação dos dados (disponibilidade) e
garantir que os backups sejam válidos (confiabilidade) (DAMA INTERNATIONAL,
2010) (DIANA LUÍSA ROCHA SANTOS, 2012).
2.7 Instituições do ramo financeiro
Os dados são o coração de indústrias do ramo financeiro. O conteúdo dos
dados são o núcleo dos processos de negócio e os ingredientes essenciais para o
cumprimento da transparência e regulamentações (MARGARITA S BROSE, MARK
D FLOOD, DILIP KRISHNA, 2014a, 2014b)
Direcionadas pelas regulamentações, conformidade, relatórios de resultados
para clientes e eficiência operacional, o GD tem se apresentado como a principal
estratégia de instituições do ramo financeiro (MARGARITA S BROSE, MARK D
FLOOD, DILIP KRISHNA, 2014a).
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Instituições deste ramo lidam com acelerados crescimentos de dados e
necessitam de fortes estratégias de GD e governança ao longo da organização
(MARGARITA S BROSE, MARK D FLOOD, DILIP KRISHNA, 2014a, 2014b). Além
disso, processos bem definidos e padronizados para criação, enriquecimento e
gerenciamento de conjuntos de dados são atividades consideradas pilares no
contexto de dados de organizações deste ramo.
Gerenciar as operações dos dados, tema proposto nesta pesquisa, permite
alavancar o suporte ao ciclo de vida dos dados e manter organizações financeiras
em conformidade com leis regulatórias (MARGARITA S BROSE, MARK D FLOOD,
DILIP KRISHNA, 2014a, 2014b).
2.7.1 Análise das operações dos dados em instituições financeiras
O suporte ao ciclo de vida dos dados visto da perspectiva de projeto adota
que os dados devem estar disponíveis para que as atividades de projeto com
realização de testes nos ambientes de testes sejam executadas dentro do
cronograma estabelecido pelo projeto. Em contrapartida a esta perspectiva, o
suporte ciclo de vida dos dados na perspectiva da gerencia dos dados, é
responsável por realizar as atividades que fornecem manutenção e administração
das operações da área de banco de dados.
2.7.2 Análise de normas e boas práticas utilizadas na instituição financeira
O uso de normas e boas práticas oferecem maneiras de atender as
necessidades de negócio de maneira mais confiável, rápida e segura. Padrões
internacionais

de

gerenciamento,

governança,

arquitetura,

riscos,

projetos,

desenvolvimento de software, serviços de TI, continuidade de negócio e segurança
da informação são utilizados por diferentes empresas em diferentes seguimentos.
Dentre

os padrões citados, nesta

pesquisa

são

explorados padrões de

gerenciamento, governança e segurança da informação no contexto do GD.
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2.8 Trabalhos Correlatos
Gerenciamento de Dados
Nesta subseção são apresentados quais foram os conceitos utilizados e os
problemas tratados pelos autores em diferentes perspectivas do GD. Dentre os
conceitos utilizados, problemas da gerência de dados são classificados como
“domésticos” e “malvados”.
Em seu livro, Grint (2010), informa que os problemas relacionados ao GD
podem ser classificados como “problemas domésticos” e “problemas malvados”. Em
sua definição, “problemas domésticos” são considerados complicados, mas
passíveis de uma solução e fazem parte de um histórico já vivenciado. Existe um
limite para a incerteza relacionada ao problema, mas que ainda permite que o
mesmo seja gerenciado sendo o papel de gerentes definirem os processos e impor
padrões para operacionaliza-los. Tratando de “problemas malvados”, a segunda
classificação de problemas da gerencia de dados, estes são mais complexos do que
apenas complicados. São problemas que não podem ser removidos ou solucionados
de um ambiente, porque não existe uma relação entre causa e efeito do mesmo
(GRINT, 2010). Em sua visão, para este conceito de “problemas malvados” deve-se
atentar para outros aspectos como a identificação das necessidades de áreas de
uma organização estabelecendo uma decisão política interna para oferecer a
gerencia de dados e sob a determinação de critérios relacionados. O autor explica
também que a classificação é subjetiva, porque o tratamento do problema depende
da área que está sendo verificada e o conhecimento que os profissionais têm para
tratar o mesmo.
A partir destas definições, foram encontrados na literatura, artigos que
apresentaram a utilização do conceito fornecido por Grint (2010).
O estudo realizado por Mcleod e Childs (2013) teve como objetivo fornecer
uma visão de “problemas malvados” relacionados ao Gerenciamento de Recursos
Eletrônicos (GRE). A pesquisa foi desenvolvida utilizando uma estrutura chamada
Cynefin que sintetizava qualitativamente os dados de uma pesquisa empírica na
qual investigava estratégias e táticas para melhorar o GRE. Os resultados da
pesquisa apresentaram que o GRE quando pensando como um problema complexo
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e dinâmico para ser resolvido e também quando este era relacionado com a
estrutura Cynefin, tais problemas se tornavam simples ou complicados, porém
passíveis de serem solucionados utilizando melhores práticas da gerência de dados.
Ainda, os resultados apresentaram que alguns problemas devem ser tratados com
abordagens diferentes devido ao alto grau de dificuldade, nos quais foram definidos
como emergentes. Assim os resultados da pesquisa direcionaram uma nova
abordagem para “problemas malvados” a partir do GRE aplicados em contextos
organizacionais. Apesar de ser direcionada uma nova abordagem de trabalhar com
o conceito de “problemas malvados”, a estrutura Cynefin foi aplicada a um conjunto
específico de dados, de tal forma que os resultados não podem ser generalizados
para abordagens nas quais sejam utilizados novos conjuntos de dados em empresas
de diferentes ramos de mercado. Desta maneira, os autores informaram que a
estrutura GRE resultante, apesar de fornecer um exemplo prático da gerencia de
informações e de registros deve ser verificada em outros contextos práticos.
Awre (2015b) desenvolveu sua pesquisa dando continuidade na abordagem
de Grint (2010) a fim de explorar a utilidade do conceito de problemas “malvados”
em Pesquisas de Gerenciamento de Dados (PGD). Em sua pesquisa foram
realizados workshops cujos participantes eram patrocinadores do desenvolvimento
da pesquisa, da área da tecnologia da informação e administradores da pesquisa do
gerenciamento dos dados. Nestes workshops objetivou-se o entendimento do
conceito de “problemas malvados” e também o entendimento de contextos nos quais
este conceito poderia ser aplicado. Os participantes desempenharam tarefas em
grupo nas quais foram identificados 16 problemas “malvados”. Estes problemas
identificados foram classificados de acordo com a quantidade de vezes que eram
mencionados pelos participantes. Esta classificação foi feita por problemas que mais
da

metade

dos

participantes

mencionaram.

Problemas

que

apenas

dois

participantes citaram e também problemas que foram mencionados por um único
participante. Dentre os problemas levantados, são destacados: a) existem muitas
ideologias, políticas ou restrições econômicas; b) existe uma grande resistência para
mudanças; c) não existe uma definição de “problemas malvados”; d) não existe uma
única opção sobre como ver o problema, mas como vemos o problema que
determina o tipo de solução que será aplicada. Após serem elencados os problemas,
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os participantes foram submetidos a apresentações para que por meio de narrativas
fossem compartilhadas suas próprias experiências.
Tratando

das

ferramentas

utilizadas

na

pesquisa

foram

utilizadas:

mapeamento do problema e planejamento do cenário. O mapeamento do problema
tem como objetivo criar uma visão coletiva do problema malvado. Já o planejamento
do cenário teve como objetivo tratar a maneira de como resolver o problema. Na
tarefa realizada pelos participantes, os mesmos foram questionados em qual seria o
objetivo a ser atingido diante de um problema malvado e qual o caminho para sua
resolução. Os resultados obtidos relataram que os participantes acharam uma
maneira produtiva de ver os problemas relacionados a gerencia de dados como
“problemas malvados”. Alguns atributos do conceito explorado se apresentaram
úteis de acordo com os participantes, como por exemplo: restringir o cenário no qual
será tratado o problema e levantar uma quantidade de possíveis soluções. Além
disso, os participantes discutiram sobre questões relacionadas à liderança (GRINT,
2010). Os participantes informaram que os conceitos de Grint (2010) são úteis.
Dentre os conceitos, os mais importantes foram a necessidade de empatia,
inteligência coletiva e paciência. Com relação aos métodos, os participantes não se
sentiram impressionados, porque o método de mapeamento do problema foi visto
com um conjunto de processos, porém sem subsídios suficientes para resolver os
problemas elencados. Já o método de planejamento do cenário era bastante
detalhado, contudo, operacionaliza-lo demandaria um custo relacionado ao tempo
que seria inviável. O autor concluiu que o conceito relacionado a problemas
“malvados” é uma maneira produtiva de encarar os problemas do PGD. Sua
utilidade é perceptível e facilmente comprovada em pouco tempo, porém o conceito
de “problemas malvados” no PGD é genérico e simples. Apesar disto, o conceito de
“problemas malvados” permite a compreensão e profundo impacto na maneira em
que é visualizado o problema e possibilita identificar possíveis soluções para o
mesmo (AWRE et al., 2015b).
Utilizar o conceito de problemas “malvados” possibilita identificação de
possíveis soluções para problemas caracterizados como “malvados” na área da
gerência de dados. No entanto, o conceito é genérico o que instiga sua utilização
para tratar problemas específicos do GD. Assim, a utilização do conceito para tratar
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problemas de monitoração e controle das operações dos dados proporciona uma
abordagem diferente das que já existem na literatura, fazendo com que seja
aprofundada a utilização do conceito e beneficiando minha pesquisa na identificação
de possíveis soluções da área de gerência de dados.
Infraestrutura
Os ambientes de teste, homologação e de produção de bancos de dados são
construídos e fundamentados em uma infraestrutura na qual deve permitir que os
DBAs realizem o suporte ao desenvolvimento e aos testes dos ambientes de banco
de dados (DAMA INTERNATIONAL, 2010). Para isso, monitorar e controlar a
infraestrutura se torna uma tarefa valiosa para sustentar a função de operação dos
dados nos ambientes de bancos dados. Nesta subseção, foram listados alguns
estudos que se relacionam com o provisionamento de servidores e recursos (CPU,
memória e disco).
Curino et al (2011) relatam que em muitas organizações, bancos de dados
são implementados em servidores de bancos de dados dedicados. Muitos servidores
de bancos de dados criados possuem uma média de utilização de CPU menor que
4%, sendo considerada uma média baixa de consumo de máquina. Esta baixa
utilização de toda capacidade que um servidor de banco de dados oferece, ocasiona
em uma quantidade alta de servidores por banco de dados implicando na dificuldade
de consolidar múltiplos bancos de dados em poucas máquinas. O artigo tem como
objetivo apresentar um esquema de provisionamento de servidores de bancos de
dados para diminuir custos relacionados ao consumo dos recursos oferecidos pela
infraestrutura. Dentre os custos identificados pelos autores, o custo das operações
dos dados tal como cargas de trabalho submetidas para os bancos de dados,
proporciona identificar padrões de consumo dos recursos dos servidores. Fazendo
com que bancos de dados sejam reunidos em servidores de acordo com
características relacionadas ao custo de suas operações de dados.
Foram desenvolvidas técnicas de monitoramento de recursos e um programa
para alocar diferentes cargas de trabalho, realizando a análise das mesmas para
que fossem implementadas e consolidadas nos bancos de dados. Dentre as
técnicas de monitoramento de recursos, se destaca a técnica desenvolvida para
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estimar a quantidade de memória Random Access Memory (RAM) que o servidor de
banco de dados necessita para realização de uma determinada carga de trabalho.
Os autores informaram que estimar a quantidade de memória necessária para
uma determinada carga de trabalho é uma tarefa difícil fazendo com que os
administradores da infraestrutura dediquem toda memória existente à carga vigente
havendo a superestimação de recursos. As contribuições apresentadas pelos
autores foram as técnicas para estimar recursos necessários em servidores de
banco de dados, particularmente tratando de CPU, RAM e leituras e gravações em
disco e também modelos que estimam necessidades relacionadas aos recursos para
combinar cargas de trabalho em conjuntos menores de servidores. Além disso, os
autores analisaram o consumo dos recursos utilizados pelos bancos de dados a fim
de diminuir a quantidade de máquina utilizada proporcionando a consolidação de
bancos de dados. Foi realizado um experimento com mais de 200 servidores. Foram
comparados servidores físicos, máquinas virtuais e também processos para
promover a consolidação e diminuição da quantidade de máquinas da infraestrutura.
Os autores concluíram que com sua abordagem que organizações podem
diminuir o número de servidores físicos necessários para suportar a infraestrutura
oferecida para os bancos de dados. Ainda, foi constatado que técnicas para
virtualização de máquinas não foram tão eficientes quanto à técnica desenvolvida
em sua pesquisa, na qual permite consolidar cargas de trabalhos de diferentes
bancos de dados.
Kontoudis, Fouliras e Lambrinoudakis (2015), em seu artigo, informaram que
o conceito de virtualização tem sido adotado em diferentes campos da computação.
Em datacenters, máquinas virtuais são consideradas elementos ativos na rede e
com isso, aumentam a complexidade da infraestrutura. Assim, gerenciar os recursos
de máquinas virtuais de maneira eficiente em uma arquitetura que comporta toda
infraestrutura é uma tarefa crítica que impacta na entrega de serviços e resulta em
custos operacionais da infraestrutura.
O gerenciamento de recursos, segundo os autores, se torna uma tarefa
chave. Subestimar ou superestimar recursos da infraestrutura resulta em impactos
financeiros negativos. Assim, os autores tiveram como objetivo propor uma
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abordagem baseada no Controle Estatístico de Processos (CEP) para provisionar
dinamicamente recursos em um datacenter. O CEP se caracterizava pelo
monitoramento de recursos, análise dos dados e mecanismos de ação que
proporcionaram aceitáveis níveis de desempenho quando verificados com as regras
de negócio.
Os autores aplicaram o método de controle proposto utilizando o sistema IBM
pSeries UNIX implementado em um ambiente financeiro utilizando dados reais da
empresa e os aplicando em um experimento. De acordo com os resultados, o
método gerenciou de maneira eficiente os recursos de CPU das máquinas virtuais
adaptando-se a mudanças de diferentes padrões de cargas de trabalho. Além disso,
o método proporcionou o planejamento e otimização na alocação de recursos. Os
autores finalizaram o artigo concluindo que gerenciar os recursos de uma
infraestrutura é parte vital para o sucesso dos serviços entregues a usuários e partes
interessadas. Tal gerencia para alocar recursos deve ser flexível para atender
diferentes tipos de demandas de cargas de trabalho. Os autores ainda informaram
que o método de controle pode ser estendido e verificado para gerenciar diferentes
recursos da infraestrutura como a largura de banda de redes virtuais. Estender o
método para outros controles de recursos permite criar uma cobertura completa de
GD em datacenters como também oferecer o suporte as operações dos dados e
mantem a conformidade com o ANS estabelecido pelas regras de negócio.
Mühlbauer et al (2015) relatam em seu artigo que a virtualização é
considerada uma técnica que permite isolar diferentes tipos de ambientes em uma
única máquina física e garante que cada ambiente seja executado utilizando seus
recursos dedicados (CPU, memória, I/O). A virtualização necessita garantir o
isolamento dos ambientes existentes em uma única máquina que os suportam. O
isolamento deve ser feito de tal forma que características como desempenho e
escalabilidade de um ambiente não afetem outros ambientes constituídos na mesma
máquina física. Sendo assim, a motivação desta pesquisa relaciona-se com a
dificuldade de alcançar níveis de isolamento entre os ambientes, implicando em
sobrecargas que degradam a máquina física e prejudicando todos os ambientes
criados na mesma.
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Os autores tiveram como objetivo a realização da análise de impacto de
técnicas de virtualização em sistemas de bancos de dados a fim de oferecer
desejados níveis de desempenho que devem estar alinhados com regras de negócio
da empresa introduzindo níveis de isolamento. Foi analisada em detalhes a
quantidade de sobrecargas que diferentes tipos de virtualização introduzem em
sistemas de bancos de dados. Foi avaliado e comparado o desempenho dos
sistemas de banco de dados HyPer e MonetDB em três ambientes virtualizados que
utilizaram diferentes cargas de trabalho. As cargas de trabalho utilizadas na
pesquisa foram tipo Online Analytical Processing - OLAP e Online Transaction
Processing

-

OLTP,

respectivamente,

processamento

analítico

online

e

processamento transacional online. Os resultados apresentados foram classificados
quanto ao desempenho de cargas de trabalho e a comparação entre os sistemas de
bancos de dados HyPer e o MonetDB em ambientes de computação em nuvem.
Iniciando pelo desempenho e cargas de trabalho, o Hyper apresentou altas medidas
de sobrecarga. Em contrapartida, MonetDB não apresentou altas medidas de
sobrecarga. Os testes relacionados à tecnologia de computação em nuvem
mostraram que sistemas de banco de dados se apresentam de forma eficiente na
nuvem tendo que existe a diminuição de custo devido o valor dos recursos ser
proporcional a sua utilização.
Assim, os autores concluíram que a virtualização permite redução de custos,
habilita meios de trabalhos multiclientes, oferece rápidas opções de implantação e
garante alta disponibilidade, balanceamento de carga e tolerância a falhas. Para
Mühlbauer et al (2015), as diferentes opções de virtualização se diferem em graus
de isolamento de diferentes cargas de trabalho que são impostas pelas aplicações
do ambiente. O uso de containers inibe o custo relacionado a cargas de trabalho e o
desempenho relacionado à virtualização de hypervisors utilizados nas configurações
do ambiente. Foi verificada uma pequena sobrecarga no sistema de banco de dados
do HyPer e que hypervisors tem impacto significativo quanto ao desempenho em
sistemas de bancos de dados MonetDB.
Os

autores

destacados

nesta

subseção

trataram

características

da

virtualização como a consolidação de banco de dados a fim de diminuir a quantidade
de máquinas físicas e virtuais. Trataram também da verificação de níveis de
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isolamento dos ambientes virtualizados sustentados pela mesma máquina e do
provisionamento de recursos tal como CPU, memória e disco. Os autores
consideraram as cargas de trabalho existentes nos ambientes virtualizados como um
fator importante a ser avaliado quando existe a necessidade de atender as
características citadas. A monitoração e controle das operações dos dados em
ambientes de bancos de dados está referênciada nas técnicas e conceitos
desenvolvidos pelos autores para a virtualização e o uso de recursos. Apresentar
uma abordagem holística de cada uma das características tratadas pelos autores
por meio da criação de processos aderente a normas, boas práticas e guias no
contexto do gerenciamento dos dados apresenta-se como um fator essencial para
formalizar uma maneira de optar pela virtualização e provisionar recursos. Desta
maneira, atender a monitoração e controle das operações dos dados com o auxílio
do gerenciamento da infraestrutura.
Computação em Nuvem
Outra maneira de abordar o GD e a operação dos dados é na computação em
nuvem. A computação em nuvem tem emergido como um modelo computacional e
um modelo de negócio promissor fornecendo dimensionamento de capacidade sob
demanda sem a necessidade de grandes investimentos iniciais e comprometimento
em longo prazo por meio de contratos extensos (DATA MANAGEMENT RESEARCH
GROUP, 2011). Nesta seção, é apresentado o relacionamento das operações dos
dados relacionando-se com a computação em nuvem.
No relatório apresentado pelo Data Management Research Group (2011), é
fornecida uma visão geral do programa de estudos do grupo de pesquisas de GD. O
foco utilizado pelo grupo relaciona-se ao GD na computação em nuvem. O
fornecimento de banco de dados como serviço na nuvem apresenta desafios
relacionados aos serviços de GD. Por exemplo, o fornecimento de serviços de banco
de dados na nuvem deve estar preparado para trabalhar com clientes com diferentes
características e com diferentes tipos de carga de dados. Para isto, se faz
necessária a utilização de diferentes produtos e tecnologias de banco de dados para
ressaltar os benefícios dos serviços em nuvem e suprir as necessidades dos
clientes.
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Sendo assim, o objetivo do relatório desenvolvido pelo grupo de pesquisa foi
entender e analisar os desafios e oportunidades do GD na computação em nuvem e
propor possíveis soluções. A pesquisa foi desenvolvida em uma plataforma
chamada CloudDB a qual faz uso de uma plataforma de GD para nuvem. Esta
plataforma fornece as características da gerência de dados como serviços na
nuvem. Estes serviços em nuvem visam suportar diferentes cargas de dados
submetidas por aplicações de acordo com o ANS e realizar a cobertura do
gerenciamento das funções do sistema. O CloudDB deve ser capaz de suportar
diferentes modelos de armazenamento para atender requisitos de escalabilidade e
de execução de comandos. Os princípios adotados pela plataforma CloudDB são: a)
um único tamanho não atende a todos, b) investimentos e ANS devem ser
considerados as principais métricas para gerenciar o sistema e otimizar decisões e
c) o sistema deve suportar o processamento de dados de forma a trabalhar com um
conjunto de tecnologias de bancos de dados. Os esforços para construir o CloudDB
fundamentados nestes princípios permitiram ao grupo de pesquisa encontrar
estudos relevantes para a área de GD. Apesar da plataforma CloudDB atender a um
extenso número de projetos, o relatório da pesquisa foi gerado considerando um
pequeno conjunto de áreas. No entanto, as áreas selecionadas representaram as
principais áreas estudadas envolvendo a computação em nuvem e a gerência de
dados. As principais áreas informadas na pesquisa foram: a) processamento e
otimização de diferentes tipos de armazenamento de dados; b) uso inteligente de
recursos; c) gerência de cargas de trabalho e de recursos para a nuvem e d)
gerenciamento da virtualização de recursos. As áreas de gerenciamento de cargas
de trabalho e de recursos propõem uma gestão de cargas e recursos
fundamentados em uma métrica chamada de Lucros Fundamentados pelo ANS.
Foram desenvolvidas técnicas para tratar as operações de otimização do
controle, planejamento de capacidade e provisionamento e gerencia de banco de
dados multiclientes. O uso da métrica permitiu medir os custos apresentados pelas
operações dos dados oferecidos como serviços. Os estudos relacionados na
literatura tratam das operações de maneira individual, inviabilizando a identificação
total do custo e tempo. Diferentemente das abordagens utilizadas como referências
para pesquisa, o Data Management Research Group (2011), analisou cargas de
trabalho que apresentavam custos altos relacionados ao desempenho e para estas
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cargas de trabalho eram oferecidos mais recursos de acordo com a demanda para
cumprir o ANS estabelecido pelas regras de negócio.
O grupo de pesquisa concluiu que houve aproveitamento dos recursos da
computação em nuvem proporcionando graus elevados de desempenho e
otimização baseados nos requisitos de negócio. Com relação ao gerenciamento da
virtualização dos recursos, a área de pesquisa tinha projetos para alocação e
gerenciamento inteligente de recursos de vários clientes. O projeto era composto por
dois módulos. O primeiro, módulo de modelagem dos sistemas, no qual utiliza
técnicas de aprendizado de máquinas para descrever margens de lucro de
diferentes clientes com base no uso de recursos. O segundo módulo, fundamentado
no primeiro, era um módulo de decisão para alocação de recursos que ajustava
dinamicamente a alocação de recursos de tal maneira a alcançar o uso eficiente dos
mesmos. O projeto ofereceu também duas visualizações de análise do
gerenciamento de recursos, sendo elas: local e global. A análise local consiste na
configuração dos recursos do sistema (CPU, memória e disco). Esta análise permite
verificar a quantidade de recursos necessários para atender as cargas de dados e
cumprir com o ANS de clientes. Já análise global, consiste na identificação de como
alocar recursos entre diversos clientes categorizados em níveis mais altos ou mais
baixos de prioridade.
A pesquisa desenvolvida por Xiong (2012) para sua titulação de Doutorado
teve como objetivo gerenciar dinamicamente os recursos e cargas de trabalho em
sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais nos ambientes de
computação em nuvem. Xiong pretendeu apresentar uma maneira de obter mais
desempenho com baixo custo e também estar em conformidade com o ANS
estabelecido com um menor consumo de recursos computacionais. O problema
tratado pelo autor é que apesar da computação em nuvem permitir o
compartilhamento de recursos entre seus clientes, volumosas cargas de trabalho
podem sobrecarregar o sistema de tal forma a degradar o ambiente de cada cliente.
Por consequência a degradação do ambiente impossibilita o atendimento do ANS
estabelecido pela regra de negócio fazendo com que a satisfação dos clientes com
os serviços na nuvem seja prejudicada.
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Desta forma, o autor aprimorou e implementou conceitos de pesquisas
relacionadas a gerencia de recursos e cargas de trabalho levantadas pelo Data
Management Research Group, onde adicionou e implementou técnicas de
aprendizado de máquina chamadas de ActiveSLA e SmartSLA. A técnica ActiveSLA,
ofereceu uma avaliação de risco para ajudar os fornecedores de serviços de bancos
de dados em nuvem a obterem o controle de admissão de cargas de trabalho
permitindo o cumprimento dos ANS (XIONG et al., 2011). Já a técnica SmartSLA,
teve como característica a adaptação e sensibilidade ao custo para ajudar
fornecedores de serviços de bancos de dados em nuvem na tomada de decisões
quanto à alocação de recursos a fim de ter um melhor aproveitamento dos mesmos
e obter custos mais baixos. A avaliação dos resultados apresentou que o ActiveSLA
pode fazer previsões relacionadas à carga de trabalho a fim de verificar se a mesma
seria atendida no ANS estabelecido. Com relação aos resultados apresentados pelo
SmartSLA, o mesmo pode fazer previsões, porém relacionadas ao desempenho do
sistema, verificando se o sistema tinha uma capacidade de processamento da carga
de trabalho submetida para o cumprimento do ANS.
Xiong (2012) concluiu ressaltando que o artigo foi derivado de sua tese e
informou que a continuidade de sua pesquisa seria a aplicação de sua teoria em
diferentes sistemas de gerenciamento de bancos de dados, como por exemplo, fazer
o uso de bancos de dados Not only Structured Query Language (NoSQL).
Através desta subseção foram destacadas as pesquisas realizadas pelo Data
Management Research Group (2011) e por Xiong (2012) para abordar a gerencia de
dados em nuvens computacionais. O estudo apresentado pelo Data Management
Research Group (2011) através do relatório, apresentou maneiras de alocação de
recursos tendo a operação dos dados como um serviço de bancos de dados na
nuvem. Foram citadas de forma geral a principais pesquisas relacionadas ao GD na
computação em nuvem por ser uma maneira diferente de provisionar recursos de
infraestrutura para atender requisitos de negócio de diferentes clientes desta
tecnologia. Foram citadas técnicas e modelos utilizados, os quais auxiliam na
obtenção de funções da gerência de dados na computação em nuvem, porém os
autores não exploraram como definir processos para implementar e usufruir da
plataforma CloudDB.
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Xiong (2012) aprimorou pesquisas do Data Management Reseach Group
(2011), trabalhando com a gerencia de recursos e cargas de trabalho e adicionando
técnicas de aprendizado de máquinas. Apesar de também utilizar o conceito de
nuvem computacional, Xiong (2012) não tratou da estratégia necessária para
estabelecer processos para utilizar os benefícios oferecidos pela tecnologia em
nuvem. A computação em nuvem tem diversas configurações de uso, dentre elas o
uso de nuvens privadas, o que instiga a investigação e desenvolvimento de
infraestrutura física, virtualizada ou em nuvens privadas
.
Gerenciamento de Mudanças
Mudanças em sistemas e em projetos de engenharia de software são
praticamente inevitáveis, devido o envolvimento de requisitos, recursos e tecnologias
(HAJMOOSAEI; PERCEBOIS; RONCANCIO, 2015). As mudanças ocorrem em
fluxos de controle, fluxos de dados ou em recursos de tarefas em execução. Além
disso, tarefas em execução que sofrem mudanças podem afetar outras tarefas
dentro da organização ou entre diferentes organizações. Nessa subseção são
apresentadas as abordagens de diferentes autores relacionadas ao gerenciamento
de mudanças.
Para Hajmoosaei (2015) o mau gerenciamento de mudanças pode ocasionar
em indesejáveis retrabalhos e fazer com que o projeto não cumpra com seus prazos,
superestimar orçamentos e até mesmo potencializar falhas. Aplicar uma holística e
estruturada abordagem para gerenciar mudanças é importante para evitar a inclusão
de custos e riscos tanto para projetos quanto para outras áreas da organização. A
complexidade envolvida é que sistemas e projetos de engenharia de software
modernos são complexos, envolvem muitos times, muitas disciplinas e podem ser
identificados em diferentes locais. Além disso, eles são inerentemente incertos e
altamente restritivos. Tal complexidade faz do gerenciamento de mudanças nestes
domínios uma questão desafiadora que está longe de ser dominada (HAJMOOSAEI;
PERCEBOIS; RONCANCIO, 2015).
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Gerenciar mudanças para o processo intensivo de conhecimento de sistemas
e da engenharia de software é uma questão crítica devido à falta de suporte e
práticas aos métodos e ferramentas. Para gerenciar mudanças de forma sistemática,
processos de ambiente são necessários para estabelecer controles e mudanças em
tempo de execução. Porém, existe a falta de um ambiente efetivo que atenda estes
requisitos. A razão para isto são que processos operacionais em ambientes de
sistemas e na engenharia de software são escassos e também que existe uma falta
de eficiência do mecanismo de gerenciamento de mudanças que são integrados aos
processos do ambiente. Consequentemente, para o desempenho dos processos,
não existe o claro entendimento do ciclo de vida dos processos e da conexão de
suas tarefas com outras tarefas do mesmo projeto ou de outros projetos existentes
na organização. Estes fatores ocasionados pela falta de controle de processos em
que a comunicação dos processos em execução é ignorada resultam em baixas
visibilidades de atividades envolvidas. Em tal situação, apesar de cada organização
possuir processos de gerenciamento de mudanças, eles são pouco aplicados devido
à falta de controle global no desempenho dos processos.
Para Kovalenko et al (2014) não existe suporte para automação de
notificações de mudanças e propagação, o que acaba sendo uma das mais
populares causas de defeitos em muitas disciplinas da engenharia. Sendo assim, o
objetivo da pesquisa foi desenvolver um processo consciente de mudanças em
ambientes da engenharia de software. Para facilitar o processo de gerenciamento de
mudanças, processos de ambiente devem primeiramente capturar as mudanças,
depois analisar o impacto das mesmas e finalmente, baseando-se nos resultados da
análise, decidir se a mudança deve ou não ser implementada.
Os autores, a fim de usufruir dos benefícios oferecidos pela Comunidade de
Processos de Negócio, onde muitos sistemas de gerenciamento de processos de
negócio têm sido desenvolvidos, escolheram a ferramenta jBPM para monitorar
processos. Eles informaram que o vazio existente entre o gerenciamento de
processos e o gerenciamento de mudanças é bastante visível. Empresas tem um
vago entendimento de como mudanças são conectadas. Se a situação que deve ser
modificada não for percebida devido à falta de comunicação, a ferramenta proposta
pode apenas oferecer um tipo de ajuda limitada (JARRATT et al., 2011). As
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vantagens com a combinação das duas abordagens em uma única ferramenta
proporcionam a diminuição dos altos custos ocasionados por retrabalhos fornecendo
a comunicação e a sincronização por meio de sistemas (JARRATT et al., 2011).
Convencidos pela afirmação acima, os autores desenvolveram um protótipo de
Processos de Mudanças de Ambiente Conscientes que consolida o gerenciamento
de processos e o gerenciamento de mudanças em uma única ferramenta.
O valor produzido pela pesquisa foi que a ferramenta desenvolvida se alinha
com padrões existentes como o BPMN, XPDL e processos operacionais de
ambientes (jBPM e o Neo4j). Outra contribuição importante foi à exploração de
processos em execução para analisar as dependências escondidas por meio de
recursos compartilhados. O protótipo implementado em JAVA com Application
Programming Interface (APIs) do jBPM e o Neo4j, é operacional e está sendo
validado por casos de uso fornecidos pela indústria. A principal limitação dos
processos de ambientes propostos é que eles não estavam integrados com o
desempenho dos processos em um ambiente de trabalho, estando separados das
próprias ferramentas de trabalho. Os autores reconheceram que isto é um dos
obstáculos para fazer com que processos de ambientes sejam adotados pela
indústria, especialmente por sistemas e engenheiros de software.
Nesta subseção foram apresentadas as necessidades de realização de
mudanças bem como as abordagens utilizadas por diferentes autores. As
informações dos estudos relacionados informaram que gerenciar mudanças não é
uma tarefa fácil, no entanto, é indispensável. Empresas que possuem esta disciplina
bem definida mitigam características relacionadas a riscos para o negócio,
retrabalhos

indesejados,

descumprimento

dos

prazos,

superestimação

de

orçamentos e falhas no desenvolvimento de projetos de software. Além disso,
processos de mudanças devem abordar de forma holística diferentes times e
disciplinas de maneira organizada.
2.9 Conclusão
Esse capítulo apresentou a principais abordagens existentes na área de GD,
explorando a abordagem por meio do desenvolvimento de processos para fornecer o
suporte ao ciclo de vida dos dados.
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A Tabela 4 resume os principais autores e suas contribuições para este
trabalho.
Tabela 4 - Visão Geral das Contribuições Relacionadas a este Trabalho
Autor(es)

Contribuição para este trabalho

Pryor (2015)
Borgman (2015)

Construção da motivação, abordando conceitos e

Awre (2015)

expondo oportunidades do GD.

Spruit e Pietzka (2015)
DAMA (2009)
Grillenberger

e

Romeike Fundamentos sobre o GD. Definição do problema e a

(2014b, 2016)

necessidade

de

desenvolver

pesquisas

Arman et al (2014, 2015)

gerenciamento de operações dos dados.

no

Spruit e Pietzka (2015)
Mccormack et al (2009)

Relacionamento da estratégia da empresa com a área

Isaca (2013)

de banco de dados. Discorre sobre processos, gerencia

Kovalenko et al (2014)

de mudanças e relacionamento entre áreas para

Hajmoosaei et al (2015)

alcançar os objetivos de negócio.

Patel (2016)
Halcomb, Mecca e Young
(2014)
DMM (2014)
Gooneratne e Hoque (2013)
Brose et al. (2014a, 2014b)

Fonte: Autor.

Utilização de boas práticas e guias para resolução de
problemas do GD. Explora o uso de frameworks e
modelos de maturidade para o GD.
Características de Instituições do ramo financeiro.
Auditoria e critérios de conformidade com órgãos
reguladores.
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3 PROCESSO PROPOSTO
3.1 Introdução
Neste capítulo é apresentado o processo para controlar e monitorar as
operações de banco de dados cuja principal referência é o DAMA-DMBOK. Ainda é
apresentada a aderência do mesmo com a família ISO IEC 27000, o modelo DMM e
aos padrões de governança e gerenciamento de serviços de TI, respectivamente,
COBIT e ITIL.
A necessidade do desenvolvimento deste processo se relaciona com o não
aproveitamento dos recursos da infraestrutura e a expansão da mesma para atender
novas demandas financeiras. A ausência do monitoramento e controle dos recursos
potencializa o risco do não cumprimento de níveis de desempenho e disponibilidade
dos dados definidos com áreas de negócio da instituição. O processo proposto visa
oferecer o monitoramento e controle dos recursos utilizados na infraestrutura bem
como os servidores, instâncias e bancos de dados que usufruem dos mesmos.
Desta maneira, almeja se que os DBAs possuam maior domínio do ambiente de
banco de dados no qual são os principais responsáveis. Assim, com o
monitoramento e controle da área de banco de dados que se baseia na gerencia das
operações do DAMA-DMBOK, procura se garantir o desempenho e a disponibilidade
dos dados ao longo do desenvolvimento de produtos financeiros da organização.
Além disso, são apresentados detalhes do processo proposto, com intuito de prover
uma compreensão acerca suas características, implementação e validação.
3.2 Descrição do Processo Proposto
O processo proposto busca atender aos objetivos da gerencia das operações
dos dados tendo como referência a definição do DAMA-DMBOK com o intuito de
fornecer o monitoramento e controle das atividades desta gerência na área de banco
de dados da organização investigada. Devido a necessidade de alinhar a TI com as
estratégias de negócio da organização e manter a organização em conformidade
com as boas práticas de TI do mercado, preocupou-se e manter o processo
aderente a família da ISO/IEC 27000, modelo de maturidade de dados DMM e aos
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padrões de governança e gerenciamento de serviços, respectivamente, COBIT e
ITIL.
Devido as demandas de dados serem geradas pelas projetos de
desenvolvimento das aplicações que serão implementadas em produção, as
tomadas de decisões e providências de controle e monitoramento na área de banco
de dados devem estar sincronizadas com a

dinâmica do processo de

desenvolvimento, isto porque, no momento em que a aplicação entrar nos ambientes
de banco de dados (desenvolvimento, homologação e produção), os bancos de
dados precisam estar disponíveis e com quantidade de recursos (CPU, memória e
disco) de máquina apropriados.
Os principais envolvidos nas atividades do processo proposto são os DBAS e
os analistas de projeto de desenvolvimento. Os DBAs são os responsáveis por
garantir a execução de atividades de backup e restauração, planos de recuperação,
definir níveis de serviço de desempenho, planos de retenção, maneiras eficientes de
obter dados externos à organização, controle dos ambientes de banco de dados,
monitoramento e ajuste das bases de dados, armazenamento, retenção e limpeza
de dados. Os analistas de projeto são responsáveis pelo gerenciamento do
desenvolvimento do projeto ao longo de seu ciclo de vida até a sua implantação. Ao
longo das etapas do desenvolvimento, serão destacadas atividades de suporte aos
dados que proporcionarão o monitoramento e controle do ambiente de banco de
dados.
3.3 Características das Atividades existentes no Processo de Monitoração e
Controle de Dados (PMCD)
O fluxo de atividades do PMCD se compõe (ou superpõe) com o processo de
desenvolvimento de software. Fortemente nas etapas destacadas no BPMN que
aqui, apenas para título de melhor caracterização e entendimento, são chamadas de
planejamento, desenvolvimento e testes.

Isto se dá por ser na etapa de

planejamento em que são estimados os recursos de servidor para utilização nas
etapas de desenvolvimento e testes e também por serem nas etapas de
desenvolvimento e testes que os objetos de banco de dados como procedures,
functions, views, tabelas e índices que implicam nas atividades de suporte ao ciclo
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de vida dos dados são desenvolvidos e testados. Esta superposição representa um
fator crítico de sucesso, pois estabelece uma interferência no processo de
desenvolvimento de software da organização, que, em geral, apresenta-se
consolidado.
A Figura 7 apresenta o PMCD com a etapa de planejamento do processo de
desenvolvimento de software. Através desta figura é possível apresentar o vínculo
da etapa de planejamento com as atividades de planejamento de recuperação em
caso de perda do servidor ou discos de armazenamento que são solicitados através
desta etapa. Além disso, nesta etapa é possível verificar a iteração com as
atividades de planejamento para retenção de dados e configurar níveis de
desempenho de serviço do banco de dados devido existir a necessidade de realizar
limpeza de dados não utilizados, os armazenando em servidores secundários ou em
fitas. Desta maneira, é mitigado o uso excessivo de recursos do servidor e
potencializado o desempenho dos serviços prestados.
Etapa de Planejamento:


Valida estimação de recursos de acordo com volumetria, transações e
concorrências em tabelas e gerenciador de banco de dados e cria planos de
retenção e recuperação de dados: Esta atividade recebe como entrada as
informações de requisição de infraestrutura (formalizadas no sistema de
requisições de serviço) como a quantidade de CPU, memória e disco
necessários para suprir a volumetria, transações e concorrências em tabelas
da base de dados. De acordo com o gerenciador de banco de dados definido,
o DBA utiliza as informações de recursos solicitadas para avaliar se a
estimativa de recursos para o ambiente é adequada. Caso avaliação esteja
de acordo, a requisição de serviço para disponibilização da infraestrutura é
encaminhada para o Setor de Infraestrutura. Caso não, o DBA apresenta a
estimativa de recursos necessários e encaminha para o analista de projeto
para criar uma nova requisição de infraestrutura. Além disso, são planejadas
medidas paliativas em caso de perda do servidor e discos de armazenamento
de dados como também planos de retenção, fazendo com que os dados com
menor frequência de uso sejam movidos para servidores secundários ou fitas,
liberando recursos do servidor para potencializar o processamento de dados.
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Figura 7 - PMCD – Etapa de Planejamento

Fonte: Autor.
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Insere no Portfólio de Servidores de Banco de dados: A entrada desta
atividade são as informações detalhadas da infraestrutura criada como por
exemplo o servidor, instância, IP, porta do servidor utilizada, tipo de máquina
disponibilizada e recursos agregados para o que DBA possa inserir estas
informações

em

um

portfólio

de

servidores

de

banco

de

dados

disponibilizados para utilização.
Etapa de Desenvolvimento e Testes
A Figura 8 apresenta as atividades criadas para implementar o gerenciamento
das operações dos dados. As mesmas se baseiam no guia DAMA-DMBOK e estão
detalhadas nos itens a seguir.


Identifica o gerenciador de banco de dados utilizado: Esta atividade recebe
como entrada informações do gerenciador de banco de dados utilizado no
desenvolvimento do projeto fornecidas pelo analista de projeto. O volume de
projetos desenvolvidos na instituição é alto e existi a necessidade de utilizar
diferentes gerenciadores de banco de dados como Oracle, SQL Server e DB2
LUW no desenvolvimento do software devido a características singulares de
cada gerenciador acatar melhor a diferentes necessidades de diferentes
projetos, esta atividade é importante para o DBA identificar o gerenciador de
banco de dados, sua versão e parâmetros de configuração do mesmo. Esta
atividade é vinculada as boas práticas sugeridas pelo DAMA-DMBOK através
da atividade de implementação e controle do ambiente de banco de dados. A
saída desta atividade com o levantamento das informações citadas é utilizada
na entrada da atividade que reúne características da infraestrutura.



Reúne informações do servidor, instância e base de dados: Esta atividade
recebe como entrada o gerenciador de banco de dados utilizado e a partir
desta informação o DBA requisita para o analista de projeto a localização da
base de dados no servidor e características de recursos como quantidade de
memória, disco e CPU fornecidos no servidor hospedeiro da base de dados.
Esta atividade permite que o DBA tenha conhecimento da existência da base
de dados bem como sua localização na infraestrutura da instituição financeira.
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Além disso, permite que o DBA tenha uma visão de capacidade que o
servidor terá para atender a volumes e transações de dados que irão ocorrer
no ambiente de banco de dados. Assim como a atividade anterior, esta
atividade está relacionada as boas práticas do DAMA-DMBOK através da
atividade sugerida de implementação e controle do ambiente de banco de
dados. A saída desta atividade permite a execução da próxima atividade
responsável por identificar atividades operacionais necessárias para suprir
necessidades de suporte aos dados no projeto de software.



Verifica com os envolvidos as atividades operacionais necessárias: A entrada
desta atividade recebe as informações levantadas da atividade anterior
fazendo com que o DBA possa em conjunto com o analista de projeto
identificar as reais necessidades de suporte ao ciclo de vida dos dados que o
projeto de desenvolvimento necessita. Devido o DAMA-DMBOK fornecer um
conjunto de 9 atividades de suporte aos dados, esta atividade se torna
importante para priorizar as atividades essenciais que irão atender as
necessidades dos dados de negócio do projeto e remover atividades que não
irão agregar valor para os dados dentro do processo de desenvolvimento.
Conforme o guia de GD, nem todas as atividades devem ser fielmente
implementadas, a escolha das atividades necessárias para cumprir com o GD
deve estar aderente as necessidades da empresa de acordo com o negócio
da mesma e o software que é desenvolvido. A discussão existente entre o
DBA e o analista de projeto se torna a saída desta atividade para seleção das
atividades da gerência operacional na atividade seguinte.



Seleciona as atividades operacionais com base no valor informado dos dados
para o ambiente: Esta atividade recebe as principais atividades elegidas como
primordiais para suprir o suporte aos dados ao longo do ciclo de vida do
desenvolvimento do projeto. Esta atividade na qual é realizada pelos DBAs
faz com sejam selecionadas do conjunto de atividades fornecidas pelo DAMADMOBOK as atividades elegidas na atividade anterior. A importância desta
atividade se relaciona com a realização da filtragem das atividades e
otimização de esforço em termos de tempo para atendimento a gerencia
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operacional com as atividades do guia que serão aplicadas no processo de
desenvolvimento de software. A saída desta atividade destaca as atividades
utilizadas para criação da lista de execução na próxima atividade do processo
proposto.



Cria lista de atividades necessárias e prioridades: A entrada desta atividade
recebe as atividades destacas e elegidas para cumprir com o gerenciamento
operacional dos dados no ambiente de desenvolvimento e teste da instituição
financeira. É criada uma lista de atividades ordenada de acordo com a
prioridade das atividades operacionais elegidas. Esta lista de prioridades é
utilizada como guia para orientar a execução das mesmas pelo DBAs. Esta
atividade está alinhada ao DAMA-DMBOK aderindo ao processo de
desenvolvimento as atividades mais importantes para garantir o desempenho,
implementação de mecanismos de recuperação e disponibilidade e também
mecanismos de armazenamento de dados para fornecer o suporte aos dados.
A lista gerada como saída desta atividade é aplicada na atividade seguinte
para sua validação.



Valida a lista de atividades com os envolvidos: Esta atividade recebe o
artefato gerado na atividade anterior que é utilizado para ser validado pelo
analista de projeto. Uma vez feita a validação e o analista aprovar as
atividades que serão executadas, esta atividade se encerra e é iniciada a
execução das mesmas. A importância desta atividade está relacionada no
comum acordo com o que foi verificado e com o que será executado para
atender as necessidades de dados no desenvolvimento do projeto. Com a
aprovação da lista criada pelo analista de projeto, é dado o início da execução
das atividades de monitoramento e controle das operações e em paralelo a
esta execução, são executadas atividades de planejamento e operacionais
baseadas no guia DAMA-DMBOK
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Figura 8 - Processo Proposto Etapas de Desenvolvimento e Testes

Fonte: Autor
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Executa atividades de monitoramento e controle: Esta atividade se inicia com
a execução da implementação e controle do ambiente de banco de dados e
também o monitoramento e ajuste do desempenho das bases de dados
(atividades vinculadas ao guia DAMA-BMBOK) cumprindo com alocação
adequada de recursos para o ambiente de banco de dados, atualização de
estatísticas das bases, criação de índices, identificação de bloqueios e
identificação de códigos mal escritos. A execução destas subatividades
citadas acima são realizadas pelos DBAs. Esta atividade permanece em
constante verificação e execução cíclica para manter o ambiente monitorado
e controlado.



Executa atividades de planejamento: A entrada desta atividade é realizada
através de uma condição onde são verificadas a existência de atividades de
planejamento como por exemplo: planos de recuperação de dados, definição
níveis de serviço e desempenho de banco de dados e planos de retenção de
dados. As atividades de planejamento aqui citadas estão vinculadas com as
boas práticas de atividades de planejamento sugeridas pela DAMA-DMBOK
para fornecer medidas de recuperação, disponibilidade e desempenho dos
dados. A execução desta atividade é realizada pelos DBAs. A saída desta
atividade gera o fluxo de atividades para cumprir com as atividades de
planejamento.



Executa atividades operacionais: A entrada desta atividade é realizada
através de uma condição onde são verificadas a existência de atividades
operacionais como por exemplo: adquirir dados externos a organização,
backup e restauração, arquivamento, retenção e limpeza de dados e por fim
fornecimento de suporte especializado as bases de dados. Assim como nas
atividades de planejamento, as atividades operacionais aqui citadas estão
baseadas

nas

boas

práticas

do

gerenciamento

do

DAMA-DMBOK

sustentando a necessidade de realização das mesmas para implementação
da gerencia operacional do GD. Assim como na atividade anterior os
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executores destas atividades são os DBAs. A saída desta atividade gera o
fluxo de atividades para cumprir com as atividades operacionais aqui citadas.



Identifica Erro: A entrada desta atividade é verificada através de uma
condição que verifica se as atividades de planejamento, operação e
monitoramento e controle da gerência operacional foram executadas com
sucesso. A importância desta atividade é garantir que as atividades elegidas e
executadas estejam sendo realizadas e o resultado das mesmas reflitam no
sucesso das operações em termos de desempenho, disponibilidade e
recuperação conforme objetivos apresentados pelo guia DAMA-DMBOK para
esta gerência. Caso as atividades estejam sendo realizadas com sucesso, as
mesmas são concluídas. Caso não, os erros identificados são transmitidos
como entradas para a próxima atividade. A execução desta atividade é
realizada pelos DBAs.



Apresenta Correções: Esta atividade recebe como entrada os erros
identificados nas atividades realizadas da gerencia operacional e com base
nestes erros são apresentadas as possíveis ações corretivas para solução
dos mesmos. A importância desta atividade, assim como na atividade
anterior, está em garantir a execução com sucesso das atividades
operacionais referenciadas pelo guia DAMA-DMBOK. A execução desta
atividade é realizada pelos DBAs. As saídas desta atividade com as devidas
ações corretivas dos erros encontrados são reaplicas a condição inicial onde
se inicia a verificação da existência de atividades de planejamento, operação
e monitoramento e controle da gerência operacional.
É importante destacar que as atividades de planejamento, operação e

monitoramento e controle acima descritas não são dependentes do gerenciador de
banco de dados utilizado. Desta maneira, características como generalização e
independência são atribuídas para o processo proposto. A razão para isto é porque
técnicas diferentes devem ser aplicadas para garantir a execução das atividades

78

elegíveis quando utilizados diferentes gerenciadores de banco de dados como por
exemplo Oracle, SQL Server ou o DB2 LUW.
3.4 Gerencia das Operações de Dados - DAMA-DMBOK
O conjunto de atividades relacionadas a Gerencia das Operações de Dados
(GOD) é dividido em duas áreas: Suporte a Banco de dados e Gerenciamento da
Tecnologia dos dados. A seguir são apresentadas as características de cada uma
das atividades envolvidas nas áreas desta gerencia.


Suporte a Banco de Dados

a) Implementar e Controlar o Ambiente de Banco de dados: Esta atividade
compõem a necessidade de atualizações de versões com a aplicação de
pacotes de correção para adequar o ambiente à nova versão do software.
Além disso, também são mantidas múltiplas instalações de versões de
gerenciadores de banco de dados. É nesta atividade em que são aplicados os
ajustes de melhoria de desempenho dos gerenciadores de banco de dados
com o ajuste de recursos utilizados pela instância hospedeira das bases de
dados (DAMA INTERNATIONAL, 2010).
Voltado mais para a infraestrutura que suporta o ambiente, é nesta
atividade em que são dedicados discos com capacidade de armazenamento
adequada a volumetria de dados que será utilizada e a configuração dos
parâmetros dos sistemas operacionais, redes, processamento de transações
e recursos de infraestrutura (DAMA INTERNATIONAL, 2010).
b) Adquirir dados de origem externa: Esta atividade compõem uma abordagem
para uma aquisição de dados centralizando a reponsabilidade em um analista
de dados. Nesta atividade são envolvidas três subatividades. A primeira e de
responsabilidade do analista de dados, tem como objetivo documentar a fonte
de dados externa no modelo lógico de dados e no dicionário de dados. Em
seguida, a segunda subatividade que é de responsabilidade de um
desenvolvedor, engloba a criação de scripts ou programas para leitura e
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carregamento dos dados no banco de dados. Por fim, terceira sub atividade
de responsabilidade do DBA tem como objetivo criar processos necessários
para carregar os dados no banco de dados e de acordo com a necessidade,
disponibiliza-los para um aplicativo (DAMA INTERNATIONAL, 2010).

c) Plano de Recuperação de Dados: Esta atividade está alinhada com Acordos
de Nível de Serviço (ANS) com os serviços de TI entregues pelo GD em
termos de disponibilidade e recuperação dos dados. A disponibilidade se
associa ao tempo de manutenção e aos backups de bancos de dados. Já a
recuperação de dados é descrita com relação ao tempo de recuperação em
diferentes cenários de recuperação incluindo desastres potenciais (DAMA
INTERNATIONAL, 2010).
Desta maneira, é importante o estabelecimento de planos de
recuperação para as bases de dados e servidores existentes na infraestrutura
abrangendo todos os possíveis cenários que possam resultar em perda ou
corrupção de dados. A perda ou corrupção dos dados podem ocorrer em
temos de:


Perda do servidor físico de banco de dados



Perda de discos de armazenamento



Perda de bancos de sistema das bases de dados tais como
banco mestre e temporário



Log de transações



Corrupção de índice ou páginas de dados



Perda de backups

O grupo de continuidade de negócio da organização, caso exista, deve
se responsabilizar pela análise e revisão do plano de recuperação. O DBA por
sua vez deve possuir acesso a todos os planos de recuperação em conjunto a
softwares necessários para reinstalação dos Sistemas de Gerenciamento de
Banco de Dados (SGBD), instruções e códigos de segurança, senha de
administrador e backups. Todo o conjunto necessário para recuperação deve
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estar em um local seguro e conter uma cópia fora do local (DAMA
INTERNATIONAL, 2010).
d) Backup e Restauração em Bancos de dados: Esta atividade engloba a
existência de backup aderentes as regras de negócio e uso dos dados. A
realização de backup deve levar em consideração a frequência de uso dos
dados e também custo operacional e de recursos que devem ser dedicados
para esta tarefa. Atividades de backup e restauração utilizam recursos dos
servidores que impactam no desempenho do uso do banco de dados (DAMA
INTERNATIONAL, 2010).

e) Definir níveis de serviço de desempenho de banco de dados: O desempenho
de banco de dados pode ser verificado de duas maneiras que se relacionam:
disponibilidade e desempenho. Justamente porque bases de dados
indisponíveis possuem desempenho igual a zero (DAMA INTERNATIONAL,
2010).
A disponibilidade é caracterizada pelo tempo que um sistema ou banco
de dados pode ser utilizado em horas produtivas. A disponibilidade deve estar
em constante evolução devido ao impacto financeiramente que uma
organização pode se submeter em situações de indisponibilidade de dados
gerando

risco

potenciais

para

a

continuidade

do

negócio

(DAMA

INTERNATIONAL, 2010).
O desempenho por sua vez é definido através do ANS estabelecido
entre os serviços entregues pelo GD e os donos dos dados. Desta maneira,
existe uma estimativa de disponibilidade das bases de dados com transações
existentes, cada transação com um limite de tempo esperado durante os
períodos identificados de disponibilidade das bases. Assim, a constante
violação do ANS de execução dos processos implica em requisições de
serviço originadas pelos donos dos dados para que os DBAs identifiquem o
problema e tomem as ações necessárias para correção do mesmo (DAMA
INTERNATIONAL, 2010).
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f) Monitorar e ajustar o desempenho de banco de dados: Esta atividade visa o
aprimoramento do desempenho dos bancos de dados de maneira proativa e
reativa. Com a geração de baselines ou relatórios que representam o
comportamento do ambiente e posterior análise, são identificados pontos de
melhoria ou a eminência de uso de recursos considerados gargalos que
devem ser reajustados para mitigar riscos de erros caracterizando ações
proativas de monitoramento e controle. Por outro lado, as ações reativas são
realizadas com a identificação dos erros do ambiente e que também podem
ser avaliadas com o histórico do comportamento do ambiente (DAMA
INTERNATIONAL, 2010).
As principais causas de problema de monitoramento e controle estão
relacionadas a falta de alocação de memória adequada, bloqueios, falhas na
atualização ou não atualização das estatísticas dos bancos, código SQL mal
escritos, insuficiente indexação, atividades não previstas por aplicações,
aumento da quantidade, tamanho e uso das bases e por fim volatilidade dos
bancos

por

meios

de

inserções

e

deleções

de

dados

(DAMA

INTERNATIONAL, 2010).
g) Plano de retenção de dados: Esta atividade ressalta a importância de planos
de retenção dos dados. Algumas discussões importantes no desenvolvimento
físico do banco de dados com os donos dos dados se relacionam em como
lidar com os dados ao longo de sua vida útil, isto porque não podemos
assumir que todos os dados deverão residir em discos primários de
armazenamento. Dados que não são necessários para fornecer o suporte a
processos

devem

ser

armazenados

em

discos

de

armazenamento

secundários, fitas ou até mesmo em servidores separados. O plano de
retenção atinge diretamente um dos principais objetivos do GD cujo o mesmo
é que o custo para manter os dados não pode exceder o seu valor para uma
organização (DAMA INTERNATIONAL, 2010). Assim, os planos de retenção
devem ser estruturados de tal maneira a atender leis e regulamentações de
retenção de dados do segmento de uma organização. Em empresas do ramo
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financeiro, o BACEN estabelece um período de 5 anos de retenção dos
dados.

h) Arquivar, reter e purgar dados: É nesta atividade que os DBAs em conjunto
com

desenvolvedores

de

aplicação,

administradores

de

servidor

e

armazenamento realizam a implementação do plano de retenção de dados
aprovado. Esta atividade pode exigir a criação de discos secundários em
servidores

secundários,

replicação

apenas

de

dados

necessários,

particionamento de tabelas, organização de backups em fitas ou discos e a
criação de rotinas de limpeza de dados (DAMA INTERNATIONAL, 2010).

i) Suporte a bases de dados especializadas: Esta atividade contempla
discussões e soluções de banco de dados necessárias para atender a
diferentes necessidades dentro de uma organização. Não se pode assumir
que apenas um único tipo de gerenciador de banco de dados ou uma única
arquitetura irá atender todas as necessidades de negócio de uma empresa.
Assim, dependendo da necessidade do negócio o uso de diferentes tipos de
bancos de dados se tornam necessários tais como banco de dados
relacionais (SQL Server, Oracle e DB2) e não relacionais (Mongo DB). Além
disso, algumas aplicações de mercado incorporadas na organização podem
fazer uso de seus próprios bancos de dados. Desta maneira, independente da
solução adotada para uma necessidade de negócio, a administração de
bancos de dados realizada pelos DBAs deve se responsabilizar e garantir a
existência de backups de bases de dados incorporadas e a realização de
testes de recuperação das mesmas (DAMA INTERNATIONAL, 2010).


Gerenciamento da Tecnologia dos dados

a) Compreender os requisitos de tecnologia de dados: Nesta atividade é
informada a importância de entender não apenas como a tecnologia
funciona, mas também como ela pode fornecer valor em um contexto
particular do negócio. O DBA deve trabalhar em conjunto com gerentes e
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usuários de negócio para que possam sugerir as melhores opções
tecnológicas para resolução de problemas e extrair vantagens de novas
oportunidades de negócio. Além disso, os profissionais da área de dados
devem primordialmente entender os requisitos de uma tecnologia antes de
determinar qual solução técnica que será utilizada para uma determinada
situação particular (DAMA INTERNATIONAL, 2010).

b) Definir a arquitetura de tecnologia de dados: A tecnologia de dados é parte
integrante da arquitetura tecnológica da empresa e frequentemente
considerada parte de sua arquitetura de dados (DAMA INTERNATIONAL,
2010). A arquitetura de tecnologia dos dados aborda três questões básicas:


Quais tecnologias são padrão (quais são exigidas, preferidas ou
aceitáveis)?



Quais tecnologias aplicam determinados propósitos e circunstâncias?



Em ambiente distribuído quais tecnologias existem e como os dados se
movem de um nó para outro?
As tecnologias de dados a serem incluídas na arquitetura de tecnologia

incluem:


Software de modelagem de dados e gerenciamento de modelo



Software de business intellgence para relatórios e análises



Extract-Transform-Load (ETL) e outras ferramentas de integração de
dados



Análise de qualidade dos dados e ferramentas de limpeza de dados



Software de gerenciamento de metadados e repositórios de metadados



Software de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)
Além disso, as categorias abaixo representam os componentes

arquiteturais da tecnologia (tijolos):


Atuais: Produtos atualmente suportados e usados
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Período de implantação: Produtos a serem implantados para uso nos
próximos 1 ou 2 anos.



Período Estratégico: Produtos esperados para serem utilizados nos
próximos 2 ou mais anos.



Aposentadoria: Produtos que a organização se aposentou ou pretende
se aposentar este ano.



Preferido: Produtos preferidos para a maioria das aplicações.



Contenção: Produtos limitados a serem utilizados por determinadas
aplicações.



Emergentes:

Produtos pesquisados

e

testados para

possíveis

implantações futuras.
Com base nos componentes arquiteturais da tecnologia, o roteiro
tecnológico irá consistir da revisão, aprovação e publicação dos mesmos
auxiliando

na

governança

de

futuras

decisões

tecnológicas

(DAMA

INTERNATIONAL, 2010).
c) Avaliação da tecnologia dos dados: Esta atividade relata a importância de
selecionar a apropriada tecnologia de GD. Gerenciar a seleção de tecnologia
para atingir as necessidades de negócio inclui aspectos como custo,
confiabilidade e integração (DAMA INTERNATIONAL, 2010). A seleção de
tecnologia dos dados envolve diversos profissionais da área de dados além
dos DBAs. As tecnologias de dados a serem pesquisadas e avaliadas
incluem os itens a seguir:


SGBD



Ferramentas de backup e recuperação e monitores de desempenho



Modelagem de dados e ferramentas para gerencia-la



Software de inteligência artificial para geração de relatórios e análises



Ferramentas ETL



Ferramentas de qualidade e limpeza de dados



Tecnologias de virtualização



Software de gerenciamento de metadados
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Além disso, nesta atividade os profissionais de dados podem ter
requisitos específicos em ferramentas utilizadas por outras áreas, tais como:
 Ferramenta de gerenciamento de mudanças
 Ferramenta de gerenciamento de problemas
 Ferramenta de gerenciamento de teste
 Ferramenta de geração de dados de teste
d) Instalação e administração da tecnologia dos dados: Esta atividade engloba
a necessidade de criação e documentação de processos e procedimentos
para administração com menos esforço e custo de produtos implementados
nos ambientes de testes, homologação e produção. Recomenda-se iniciar
com projetos pequenos e com a implementação de provas de conceito para
que gradativamente se obtenha o conhecimento aproximado do custo e
benefícios atrelados aos produtos desenvolvidos antes de realizar uma
implementação completa dos mesmos nos ambientes sem o entendimento
de tais custos e benefícios (DAMA INTERNATIONAL, 2010).

e) Inventário e rastreio de licenças de tecnologia de dados: Esta atividade
contempla a necessidade de organizações cumprirem com acordos de
licenciamento

e

os requisitos regulamentares.

Deve-se

acompanhar

cuidadosamente auditorias anuais de licenças de software e custo
relacionados ao suporte anual. Além disso, devem ser verificados contratos
de locação de servidor e outros custos fixos. A não conformidade com
acordos de licenciamento coloca sérios riscos financeiros e legais para uma
organização. Nesta atividade ainda são avaliados produtos que estão se
tornando obsoletos, menos úteis ou mais caros (DAMA INTERNATIONAL,
2010).

f) Apoio ao uso e problemas de tecnologia de dados: Esta atividade contempla
situações em que hajam a necessidade originada do negócio de uma nova
tecnologia fazendo com que os DBAs trabalhem com usuários de negócio e
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desenvolvedores de aplicações para garantir o efetivo uso da tecnologia,
explorando novas funcionalidades tecnológicas e mitigando qualquer
problema quanto ao seu uso. É nesta atividade que outros profissionais da
área de dados e os DBAs fornecem o nível 2 de suporte técnico, trabalhando
com consultores e suporte de vendas da tecnologia para analisar e resolver
problemas (DAMA INTERNATIONAL, 2010).
Nesta atividade também é prevista a realização de treinamento para capacitar
os profissionais da área de dados de tal maneira que os mesmos possam
implementar, oferecer o suporte e utilizar os dados e toda tecnologia dos bancos de
dados (DAMA INTERNATIONAL, 2010).
3.5 Conclusão
Neste capítulo foi apresentado o processo proposto explorando seu escopo e
características das atividades que o compõem. Nas atividades foram destacadas
suas entradas, saídas, sua importância e envolvidos. A aplicação do processo
proposto, aqui detalhada, é aplicada no ensaio desenvolvido no capítulo seguinte.

87

4 ENSAIO
4.1 Introdução
Neste capítulo é apresentado o ensaio. São apresentadas características do
problema da ausência de monitoramento e controle da gerencia operacional bem
como características do projeto de software instanciado utilizadas para compreender
as causas do problema. Os processos de desenvolvimento de software utilizados na
organização são apresentados utilizando a notação BPMN. Ainda, é apresentada a
relação do modelo de desenvolvimento de software com o processo proposto.
Também, são apresentados os modelos de maturidade que irão proporcionar
o baseline do ambiente no estado em que se encontra e a reaplicação dos mesmos
modelos sob as mesmas condições após a aplicação do processo proposto.
4.2 Implementação do Processo
A implementação do processo terá como premissa não impactar o processo
de desenvolvimento de software vigente na instituição financeira. Para isso, sua
implementação ocorrerá de maneira paralela ao processo de desenvolvimento
existente permitindo que os DBAs atuem realizando as atividades necessárias para
fornecer o suporte ao ciclo de vida dos dados e não prejudicar o desenvolvimento
em termos de custo, prazo ou uso não planejado de recursos.
Para a implementação do processo proposto foi instanciado um projeto da
organização que já se encontra na fase de desenvolvimento de atividades da
aplicação e de banco de dados. Mais características do projeto instanciado são
descritas no item 4.4.1.
4.3 Validação do Processo
A validação do processo proposto ocorrerá através de entrevistas com os
DBAs e com o analista de projeto a fim de identificar as vantagens e desvantagens
do processo desenvolvido na perspectiva destes envolvidos.
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Além disso, os resultados nos quais foram encontrados por meio do processo
proposto poderão fornecer de maneira clara e objetiva o potencial do processo
proposto em elevar a gerencia das operações e também em fornecer o suporte ao
ciclo de vida dos dados. Tais resultados serão medidos utilizando a maturidade
mapeada nos padrões COBIT e ITIL e o modelo de maturidade do GD DMM. A
maturidade do processo é avaliada inicialmente antes da aplicação do processo
proposto e também é avaliada após a aplicação do mesmo.
4.4 Especificação do cenário da instituição financeira
A instituição financeira, possui em seu departamento de desenvolvimento em
média 1000 funcionários. Com base na Tabela 5 a instituição financeira é
classificada como uma organização de grande porte.
Tabela 5 - Classificação do Tamanho da Empresa por Quantidade de Funcionários
Empresa

Quantidade de funcionários

Micro

19

Pequena

20 a 99

Média

100 a 499

Grande

Mais de 500

Fonte: SEBRAE (2017).

Os ambientes de desenvolvimento e testes da área de Banco de Dados desta
instituição têm processos que direcionam seus fluxos de dados de áreas de
desenvolvimento de software e gerencia de infraestrutura para a área de banco de
dados. Para que os DBAs possam monitorar e controlar as operações de dados,
obter o conhecimento de servidores criados pela área de gerencia de infraestrutura
torna-se uma tarefa indispensável. Deter o conhecimento dos servidores permite
identificar níveis de consumo de recursos como CPU, memória e disco e também os
bancos de dados hospedados nestes servidores que usufruem de seus recursos.
Com o frequente desenvolvimento de novos projetos e a contínua expansão da
infraestrutura, não se sabe quais e quantos servidores e bases de dados existem no
ambiente de banco de dados. Desta maneira, a identificação de gargalos causados
pelo consumo excessivo de recursos e também a realização de atividades de
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suporte ao ciclo de vida dos dados da gerência das operações como backup e
restauração de bases de dados para garantir a disponibilidade dos dados e criação
de índices para melhorar o desempenho das transações são prejudicados.
4.4.1 Características do Projeto Típico de Desenvolvimento de Software
O Projeto Típico de Desenvolvimento de Software (PTDS) da instituição
financeira instanciado tem como objetivo criar um novo serviço online para área
digital da instituição financeira.
Este serviço deve proporcionar que determinadas informações sejam
enviadas diretamente de um servidor para o dispositivo móvel do cliente. O projeto
utiliza uma infraestrutura nova e dedicada para o atendimento da necessidade do
projeto.
4.4.2 Características do Processo de Desenvolvimento Existente
O setor de Gestão de Negócio é o setor que representa as áreas de negócio e
é por meio dele que funcionários da organização apresentam a necessidade de
desenvolver uma solução ou serviço tecnológico.
O setor de Tecnologia do Negócio possui um papel importante neste
processo, porque são eles que desenvolvem o artefato chamado de Especificação
Funcional (EF) que contempla informações como número de identificação da
necessidade, área requisitante do desenvolvimento, o problema e descrição do
cenário atual, os objetivos do projeto a ser desenvolvido, conjunto de regras, tipos
de serviços que serão entregues, assinatura de aprovadores de requisitos e verba
para o desenvolvimento e a identificação do analista de projeto responsável pelo
desenvolvimento no Setor de Desenvolvimento de Software.
Por fim, o ultimo setor relacionado a camada de negócio é o Setor de Seleção
de Necessidades. Este setor de seleção recebe a EF e realiza a validação da
mesma identificando a completude e clareza das informações. Uma vez validada a
EF é realizada uma análise das necessidades a serem desenvolvidas e verificação
de projetos que pertencem a demanda legal. Projetos nomeados como demanda
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legal são projetos que implicam em modificações nos sistemas da instituição
financeira visando atender as regras impostas pelo BACEN (órgão regulador). São
projetos que possuem data limite estabelecida pelo BACEN e a não conformidade as
essas regras, implica em multas para a organização. Estes projetos são priorizados
dentro do Setor de Seleção de Necessidades. Caso o projeto não pertença a uma
demanda legal, outros aspectos como o tamanho do projeto em termos de horas de
desenvolvimento, ordem de chegada, custo e prazo são utilizados para criação de
uma fila de projetos e envio dos mesmos para o Setor de Desenvolvimento de
Sistemas.
A Figura 9 apresenta o fluxo das atividades de cada um dos setores descritos
acima.
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Figura 9 - Fluxo de Atividades dos Setores relacionados a Camada de Negócio

Fonte: Autor.
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Iniciando o processo de desenvolvimento de software através do Setor de
Desenvolvimento de Software de Sistemas, este setor recebe a EF validada do setor
de Seleção de Necessidades para desenvolver a solução solicitada.
O processo de desenvolvimento de software se inicia pela etapa de
planejamento em que através da EF faz o levantamento de requisitos, cria o
cronograma de desenvolvimento e verifica a necessidade de criação de uma nova
infraestrutura para atender o desenvolvimento do software. Isto porque já existem
infraestruturas criadas com recursos disponíveis para o uso e preparadas para
suportar mais projetos. No entanto, caso exista alguma restrição com relação ao
negócio, é mandatória a criação de uma infraestrutura particular para o
desenvolvimento do projeto. Havendo a necessidade, o analista de projeto cria a
requisição de infraestrutura que é encaminhada para o Setor de Infraestrutura para
criação da infraestrutura.
A Figura 10 apresenta o conjunto de atividades existentes na etapa de
planejamento.
Figura 10 - Etapa de Planejamento

Fonte: Autor.

O Setor de Infraestrutura recebe a requisição e inicia a avaliação da
requisição identificando as características de sistema operacional, versão, memória,
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disco e CPU para criar a infraestrutura. Neste setor é verificado se existem recursos
de infraestrutura para atender as informações da requisição. Caso não, é solicitada a
compra dos mesmos para um Setor de Compra que não é detalhado neste trabalho
devido não possuir impacto na proposta do mesmo. Caso sim, é verificada a
possibilidade de virtualizar o ambiente. Se não for possível devido à restrição
imposta na requisição é criada uma infraestrutura com recursos de hardware
dedicados para o projeto. Se sim, é criado o ambiente virtualizado.
A Figura 11 apresenta as atividades existentes no Setor de Infraestrutura que
interagem com a etapa de planejamento onde cria-se as requisições de
infraestrutura e com a etapa de contratação que recebe a infraestrutura preparada
para dar continuidade no desenvolvimento do projeto.
Figura 11 - Atividades Existentes no Setor de Infraestrutura

Fonte: Autor.

Assim, com a infraestrutura preparada, são enviadas as informações da
mesma para o Setor de Desenvolvimento novamente.
Após o recebimento da infraestrutura é iniciada a etapa de contratação. Nesta
etapa são realizados os cálculos de pontos de função para identificar o esforço
necessário para o desenvolvimento do projeto em que é gerado o relatório com os
resultados do cálculo realizado. Assim, na atividade seguinte é avaliado o índice de
pontuação para enviar o mesmo para o Setor de Aquisições. O Setor de Aquisições
encaminha o índice de pontuação para empresas de confiança da instituição
financeira que ficam responsáveis por gerar a proposta técnica e o modelo lógico de
banco de dados. A proposta técnica contém informações quanto aos recursos,
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cronograma, artefatos e custo que a empresa precisará para atender o
desenvolvimento das necessidades do projeto. Já o modelo lógico é uma
representação da estrutura de banco de dados contendo tabelas com suas devidas
volumetrias, relacionamentos e transações que serão suportadas pela base de
dados. Desta maneira, com a geração da proposta técnica e modelo lógico, as
empresas por sua vez enviam estes artefatos para o Setor de Aquisições que realiza
a validação destes artefatos e realiza a licitação das empresas para contratar a que
melhor acata as características de esforço, prazo e custo do projeto.
A Figura 12 apresenta as atividades da etapa de contratação.
Figura 12 - Etapa de Contratação

Fonte: Autor.

A Figura 13 representa as atividades existentes no Setor de Aquisições.
Figura 13- Setor de Aquisições

Fonte: Autor.

Uma vez contratada a empresa que irá auxiliar no desenvolvimento do
projeto, é iniciada a etapa de desenvolvimento. Esta etapa é responsável pelo
desenvolvimento paralelo entre a aplicação e objetos de banco de dados. Dentre os
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objetos de banco de dados que são criados podem ser relacionadas procedures,
views, triggers, tabelas e índices.
Em seguida, é iniciada a etapa de testes conforme apresentado pela Figura
14. Os testes são organizados em testes unitários e posteriormente em testes
integrados. O objetivo dos testes unitários é testar cada elemento desenvolvido da
aplicação e de banco de dados sem o seu relacionamento com outros elementos.
São nestes testes que são solicitados para os DBAs a criação de scripts de projeto
físico contendo tabelas e avaliação de desempenho. Os testes integrados se
responsabilizam por testar o funcionamento dos elementos em conjunto da
aplicação com o banco de dados. Finalizado os testes unitários e integrados, é
iniciada a homologação dos elementos criados em que são realizados testes no
ambiente de homologação, cujo mesmo, possui capacidade de recursos e
transações mais próximas do ambiente de produção.
Figura 14 - Etapas de Desenvolvimento, Testes e Homologação

Fonte: Autor.

A Figura 15 representa as atividades realizadas pela Empresa com o Setor de
Aquisições para realização da contratação.
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Figura 15 - Atividades Desempenhadas pela Empresa Terceira

Fonte: Autor.

Por fim, é iniciada a etapa de implantação conforme apresentado na Figura
16, onde é criado plano de implantação que descreve os passos a serem seguidos
no ambiente produtivo para implementação das mudanças ou a disponibilização do
novo software. Esta etapa contempla a gerencia de mudanças como uma boa
prática para redução de riscos quanto a disponibilidade e desempenho do ambiente
de produção. Executada a implantação, o analista de projeto e solicitante da
necessidade validam a mesma verificando se houveram erros. Caso sejam
identificados erros, são apresentadas as correções que devem ser aplicadas
verificando o tipo de erro apresentado e encaminhando para a etapa de
desenvolvimento a correção do erro ou o desenvolvimento de uma funcionalidade
prevista não produzida.
Figura 16 - Etapa de Implantação

Fonte: Autor.
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4.5 Avaliação de Maturidade da Governança, Gerenciamento de Serviços e
Gerenciamento de Operações
Os subitens a seguir aplicam a avaliação de maturidade em termos de
governança, gerenciamento de serviços de TI e gerenciamento de operações
respectivamente utilizando o COBIT, ITIL e DMM para obtenção do baseline do
cenário atual em que se encontra a instituição financeira. Este baseline é importante
para identificar as vantagens e desvantagens que o processo proposto irá
apresentar com a realização de uma futura avaliação de maturidade sob as mesmas
condições após sua aplicação.
4.5.1 Governança – COBIT
A avaliação de maturidade do COBIT pode ser desempenhada utilizando o
toolkit do padrão que fornece os passos para determinar o nível de maturidade do
projeto e mapear o problema tratado nesta pesquisa desde a necessidade de
negócio até as deficiências técnicas apresentadas pelo TI que inviabilizam o
cumprimento dos os objetivos de negócio.
Iniciando os passos requeridos pelo toolkit é solicitado o preenchimento de
informações sobre a empresa e como o problema de TI impacta nos resultados da
instituição. A Tabela 6 apresenta as respostas referente as perguntas solicitadas.
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Tabela 6 - Empresa e Problema
Nome da Empresa Uma das maiores instituições financeiras do setor privado do
de Referência

Brasil.

Segmento

de

Atuação

da Financeiro.

Empresa
O problema identificado na TI é a falta do controle e
monitoramento das operações dos dados da área de banco de
dados. Dentre os impactos gerados por este problema são:
a) A utilização inadequada dos recursos dos servidores (exemplo:
CPU, memória e disco);
Resultado: Alocação desnecessária e não justificada de recursos
enquanto existem outros projetos necessitando destes recursos,
fazendo
Descreva como o
Problema

da

mencionado
case
impactar
resultados
Empresa

TI
no

pode
os
dessa

com

que

a

instituição

financeira

tenha

gastos

desnecessários.
b) A perda de rastreabilidade dos servidores e bancos de dados;
Resultado: Não se mantém rotinas administrativas de backup e
restauração, atualização de estatísticas, cumprimento de ANS de
projetos, devido não deter o conhecimento da existência de
servidores e bancos de dados bem com como informações
relacionadas aos mesmos (IP, Porta, Instância)
c) Inexistência do relacionamento de projetos de software com
suas respectivas infraestruturas que justificam a existência de
determinados servidores e bancos de dados.
Resultado: Gastos desnecessários para manter recursos alocados
em servidores cujos projetos não fazem parte do escopo da
organização (Projetos encerrados). Não cumprimento de ANS dos
projetos.

Fonte: Autor.
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Após preencher as informações solicitadas identificam-se os objetivos de
negócio impactados pelo problema tratado nesta pesquisa. Assim, através da
análise dos objetivos de negócio fornecido pelo COBIT, foram identificados os 5
objetivos de negócio impactados pelo problema que são apresentados na Tabela 7.
Tabela 7 - Objetivos de Negócio Impactados
Objetivo Impactado
3. Risco empresarial
gerenciado
(safeguarding

dos

ativos)

Justificativa
Os dados existentes na área de banco de dados não possuem
tarefas de backup e restauração para garantir a recuperação dos
ativos da organização, os dados.
As disponibilidades dos serviços de negócio são afetadas com a

7.

Continuidade

e falta de desempenho apresentada pelas operações DML nas

disponibilidade

do bases, porque não existem atualização de estatísticas e esforços

serviço empresarial

relacionados a criação de índices e melhorias de planos de
acesso.
Caso existam mudanças de regras de negócio relacionada a

8. Respostas ágeis a
um

ambiente

negócios

de
em

mudança

aquisição, armazenamento e limpeza de dados não vão existir
respostas rápidas devido à dificuldade de se encontrar servidores
e bancos de dados na infraestrutura da área de banco de dados.
Tal infraestrutura é poluída pela falta de padronização e
formalismo de criação dos servidores e bancos de dados por
antigas gerências e governanças da organização.
Não existe otimização dos custos dos processos de negócio uma

12. Otimização dos
custos de processos
de negócio

vez que a área de banco de dados não possui sua infraestrutura
gerenciada, permitindo a alocação incoerente de recursos que
fornece a sensação de escassez de recursos, fazendo com que a
organização

tenhas

gastos

desnecessárias

com

sua

infraestrutura.
A produtividade operacional é prejudicada pela falta de controle
14.

Produtividade operacional das operações dos dados. Se perde tempo tentando

operacional e pessoal

encontrar

servidores

e

bancos

de

dados

existentes

infraestrutura. Impacto direto no ANS de projetos de software.
Fonte: Autor.

na
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Após identificar os objetivos de negócio impactados, foram identificados 5
objetivos de TI impactados relacionados aos objetivos de negócio. A Tabela 8
apresenta os objetivos de TI impactados e suas respectivas justificativas.
Tabela 8 - Objetivos de TI Impactados
Objetivo Impactado

Justificativa

ITRG 01 Alinhamento
de TI e estratégia de
negócios
ITRG

04

risco

Devido à falta de controle e monitoramento das operações
dos dados, a TI não atende a estratégias de negócio em que
a área de banco de dados deve suportar os dados da
organização de forma rápida, segura e disponível.

Gerenciado A TI não fornece a área de banco de dados o suporte aos

de

negócios dados da organização de acordo com riscos do negócio da

relacionados a TI

empresa.
Infraestrutura de banco de dados desorganizada de tal forma

ITRG 09 Agilidade de TI

a não permitir encontrar servidores e banco de dados ou
realizar atividades operacionais nos bancos de dados.

ITRG 11 Otimização de Alocação
recursos,

recursos

recursos de TI

incorreta

de

recursos

da

infraestrutura

em

e servidores e bancos de dados não utilizados por aplicações e
projetos de software.

ITRG 15 Conformidade A TI não atende as políticas internas relacionadas aos ANS
de TI com as políticas estabelecidos entre as áreas de banco de dados e de projetos
internas

de software.

Fonte: Autor.

Devido o COBIT considerar que a TI é formada por processos que a
suportam, o próximo passo realizado foi a identificação dos processos ofensores ou
processos que impactam o cumprimento dos objetivos da TI. A Tabela 9 apresenta
os processos identificados com a respectiva justificativa.
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Tabela 9 - Processos Ofensores à TI
ID - Processo

Justificativa

Ofensor à TI
BAI09

-

Gerenciar

Ativos

Falta de gerencia dos ativos da organização, os dados.

DSS01 - Gerenciar Falta do gerenciamento de operações dos dados na área de
Operações

banco de dados.

MEA01 - Monitora e
Avalia o Desempenho
e Conformidade

O processo existente não permite o controle e monitoramento
das operações dos dados e não permite medir o desempenho
e conformidade com regras de negócio no ambiente de banco
de dados.

Fonte: Autor.

Após a seleção dos processos ofensores à TI, o COBIT proporciona um meio
de pontuar estes processos. A pontuação dos processos é fundamentada quanto a
sua importância, desempenho, formalidade e auditoria dentro de uma escala de 1 a
5 conforme Tabela 10.
Tabela 10 - Características Utilizadas na Pontuação de Processos
Característica
Importância
Desempenho
Formalidade
Auditoria

Descrição
Quão importante é para a empresa em uma escala de 1 (muito) para 5
(não)
Quão bem é feito de 1 (não sabe ou mal) para 5 (muito bem)
Existência de um contrato, um SLA ou um procedimento claramente
documentado em uma escala de 1 (não) a 5 (muito)
Auditado em uma escala de 1 (frequentemente) a 5 (raramente)

Fonte: Autor.

Assim, os processos identificados na Tabela 9 foram pontuados. A Tabela 11
apresenta a pontuação em cada uma das características listadas na Tabela 10.
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Tabela 11 - Índice de Pontuação dos Processos
Processo

Importância Desempenho Formalidade Auditoria Total

Gerenciar Ativos
Gerenciar
Operações

1

2

2

4

9

1

3

2

4

10

2

3

4

3

12

Monitora e Avalia
o Desempenho e
Conformidade
Fonte: Autor.

Com o índice de pontuação identificado, é possível criar uma lista de
prioridade dos processos que impactam o funcionamento da TI e que devem ser
trabalhados. Segundo o toolkit do COBIT, o processo com maior prioridade é o que
se apresenta com a menor pontuação nas características de processos fornecidas.
Assim, a ordem de prioridades de verificação é: Gerenciar Ativos, Gerenciar as
Operações e Gerenciar Controles de Processos de Negócio.
Avaliando as questões em cada um dos processos para identificar a
maturidade nos mesmos, foram identificados os seguintes níveis de execução dos
processos conforme apresentado pela Tabela 12.
Tabela 12 - Dimensão de Execução
ID – Processo Ofensor a TI

Level 0

Level 1
PA 1.1

BAI09 - Gerenciar Ativos

Fully

Largely Achieved (50% - 85%)

DSS01 - Gerenciar Operações

Fully

Largely Achieved (50% - 85%)

Fully

Largely Achieved (50% - 85%)

MEA01 - Monitora e Avalia o
Desempenho e Conformidade
Fonte: Autor.

Por fim, para estabelecer o nível de maturidade segundo o COBIT, é definido
o resultado geral dos processos através do nível de capacidade. A Tabela 13,
apresenta o nível de capacidade e a maturidade dos processos segundo o COBIT.
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Através desta tabela é possível verificar que o nível de maturidade encontrado é
igual a 1.
Tabela 13 - Dimensão Geral de Capacidade dos Processos
Avaliação

Level

Level

obtida nos

0

1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

atributos

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

dos

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

L

-

-

-

-

-

-

-

-

processos:

F
1

-

-

-

-

Fonte: Autor.

4.5.2 Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL
A avaliação de maturidade não padrão ITIL permite compreender a
maturidade do gerenciamento de serviços de TI oferecidos pela organização.
Dentre os cinco pilares que compõem o ITIL, a avaliação irá utilizar apenas o pilar
Operação de Serviços. É através deste pilar que é possível identificar o valor dos
serviços oferecidos pela TI para suporte ao negócio coordenando e executando
processos para entrega-los em níveis acordados com os clientes e usuários. Este
pilar compõem o pilar de melhoria contínua devido destacar e necessidade de
monitorar, analisar e coletar dados que refletem o comportamento dos serviços
prestados.
Os principais processos de Operação de Serviços de TI avaliados para este
trabalho são: Cumprimento de Requisições e Gerenciamento de Acesso. Além
destes processos, são avaliados também a seguintes funções: Gerenciamento
Técnico e Gerenciamento de Operações de TI.
A Tabela 14 apresenta os níveis de maturidade encontrados em cada um dos
processos e funções da Operação de Serviços utilizando o modelo de maturidade
High Level da Axelos Global Best Practice.
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Tabela 14 - Nível de Maturidade nos Subitens da Operação de Serviços
Operação de Serviços

Nível Identificado

Cumprimento de Requisições

1.5

Gerenciamento de Acesso

1.5

Função de Gerenciamento Técnico

1.5

Função Gerenciamento de Operações de TI

2.0

Fonte: Autor.

4.5.3 Gerenciamento de Operações – DMM
A avaliação de maturidade da gerencia das operações com os dados é
aplicada utilizando o modelo DMM. Neste modelo, é utilizada apenas a disciplina de
gerencia das operações devido ser foco desta pesquisa. As demais e suas
interdependências não são verificadas.
Assim, avaliação desta disciplina do DMM avaliará os seguintes itens:


Definição de requisitos de dados



Gerenciamento do ciclo de vida dos dados



Gerenciamento de provedores

Foram realizados questionamentos para o analista de projeto partindo do
primeiro nível do DMM, o nível 1 Desempenhado. Os questionamentos são
realizados até que seja identificada a não completude de alguma atividade, sendo
possível identificar o nível de maturidade no item da subdisciplina.
Iniciando pela Definição de requisitos dos dados, a Tabela 15 apresenta os
questionamentos e a proporção de execução da atividade.
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Tabela 15 - DMM - Definição dos Requisitos dos Dados
Partiall
Nív

Questionamento

el

Not

y

Achieved

Achieve

(0-15%)

d (15% 50%)

Largely
Achieve
d (50% 85%)

Fully
Achieved
(85-100%)

1.1 As partes interessadas
analisam

e

aprovam

os

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

1 Desempenhado

requisitos de dados.
1.2 O glossário de negócios
é

atualizado

requisitos

de

com

os

dados

aprovados.
1.3 Os requisitos de dados
são avaliados e adjudicados
contra entregas e confirmado
ou modificado

Proporção de execução geral
Fonte: Autor.

Em seguida, é avaliado o Gerenciamento do ciclo de vida dos dados. A
Tabela 16 apresenta os questionamentos e a proporção de execução da atividade.
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Tabela 16 - DMM - Gerenciamento do Ciclo de Vida dos Dados

Nível

Questionamento

Not

Partially

Largely

Fully

Achieve

Achieve

Achieve

Achieved

d

d (15% -

d (50% -

(85-

(0-15%)

50%)

85%)

100%)

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

1.1 O ciclo de vida dos dados
para um (s) processo (s) de
negócios é definido e aplicado.

1 Desempenhado

1.2 Dependências de dados tanto a montante como a jusante
da criação inicial
ou ingerir - foram identificados e
mapeados.
1.3

As

partes

interessadas

concordam sobre o escopo dos
elementos de dados e fontes de
dados autorizadas confirmadas
ou modificadas.
Proporção de execução geral
Fonte: Autor.

Por fim, é avaliado Gerenciamento de provedores. Seguindo o mesmo padrão
de apresentação dos resultados, a Tabela 17 apresenta a avaliação de maturidade
deste subitem da disciplina Operação de Dados.

107

Tabela 17 - DMM - Gerenciamento de Provedores

Níve

Questionamento

l

Not

Partially

Largely

Fully

Achieve

Achieved

Achieved

Achieve

d

(15% -

(50% -

d (85-

(0-15%)

50%)

85%)

100%)

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

1 Desempenhado

1.1 Os requisitos de dados são
traduzidos em especificações de
fontes de dados.
1.2

Análise

e

testes

são

realizados para verificar se os
dados adquiridos atendem aos
requisitos estabelecidos
Proporção de execução geral

Fonte: Autor.

A Tabela 18 apresenta a sumarização da proporção de execução geral dos
três subitens da disciplina Operação de Dados.
Tabela 18 - DMM - Sumarização da Proporção de Execução do Subitens
Subitem
Definição de Requisitos dos Dados
Gerenciamento do Ciclo de Vida dos
Dados
Gerenciamento de Provedores

Nível 1 - Proporção de Execução
Geral
Largely Achieved (50% - 85%)
Largely Achieved (50% - 85%)
Largely Achieved (50% - 85%)

Fonte: Autor.

Desta maneira a classificação de maturidade encontrada na gerencia de
dados dentro da disciplina Operação de Dados é de desempenhado atendendo ao
nível 1 da maturidade do DMM.
É possível que diferentes projetos em desenvolvimento na organização
possam apresentar níveis diferentes de maturidade quanto a Gerencia das
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Operações de Dados, porque não existe a formalização de processos para garantir a
execução de atividades existentes na gerencia operacional.
4.6 Integrando o Fluxo de Desenvolvimento de SW da organização com o Processo
Proposto
A integração do processo proposto com o fluxo de atividades de
desenvolvimento de software se dá através das etapas de planejamento,
desenvolvimento, testes e homologação.
A integração com a etapa de planejamento é observada por ser a etapa em
que é planejada a estrutura da infraestrutura bem como os recursos que serão
necessários para suportar os dados ao longo do desenvolvimento do software.
Já as etapas de desenvolvimento, testes e homologação, é observada a
integração com estas etapas devido serem etapas que usufruem dos recursos
disponibilizados pela infraestrutura realizando transações e processamentos de
dados. São nestas etapas que se fazem necessárias as atividades sugeridas pelo
DAMA-DMBOK para implantar a gerência das operações, fazendo com que exista a
compreensão do consumo de recursos e atividades operacionais para fornecer o
suporte aos dados ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software.
Instanciamento do PTDS: A seguir são descritos os resultados de cada
atividade do PTDS no ensaio em questão.


Identificar o gerenciador de banco de dados utilizado: O projeto PTDS
utiliza o gerenciador de banco de dados DB2 LUW. A versão utilizada para
esta base de dados é a 9.7.



Reunir informações do servidor, instância e base de dados: O servidor
utilizado possui o sistema operacional AIX. Foram disponibilizados dois
servidores dedicados para o desenvolvimento e testes dos objetos de
banco

de

dados,

são

eles:

IU-FX-BD-001

e

IT-FX-BD-001.

Respectivamente ambientes de testes unitários (ATU) e integrado (ATI).
Os IPs fornecidos para os ambientes de ATU e ATI foram 10.192.65.78 e
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10.192.73.20, respectivamente. São disponibilizados 300 Gigabytes de
disco, 32 Gigabytes de memória e um processador de 8 processadores. O
nome da base de dados criada para atender o desenvolvimento é
PTDSD000.



Verifica com os envolvidos as atividades operacionais necessárias:
Através de uma entrevista com o analista de projeto PTDS, foram
apresentadas as atividades de suporte ao ciclo de vida das operações e
solicitado ao mesmo que fossem informadas quais do conjunto de 9
atividades eram importantes serem realizadas no ambiente de teste bem
como suas devidas justificativas. Além disso, foi solicitado ao analista que
fossem priorizadas a atividades em baixa, média e alta. Em especial, as
atividades “Implementar e Controlar o Ambiente de Banco de dados” e de
“Monitorar e ajustar o desempenho de banco de dados” que fazem parte
do cumprimento do objetivo desta pesquisa, foram atividades elencadas
alta prioridade para execução.
Implementar e Controlar o Ambiente de Banco de Dados
Justificativa do analista de projeto: Necessário para garantir a alta
disponibilidade e qualidade de todos os ambientes, inclusive os de
testes. A não realização desta atividade pode gerar atrasos e riscos
financeiros para a organização.
Prioridade: Alta
Adquirir Dados de Fonte Externa
Justificativa do analista de projeto: Não se aplica a este caso.
Prioridade: Não se aplica
Backup e Restauração
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Justificativa do analista de projeto: O impacto é imenso no caso de
perda de dados ou da própria base em si durante as fases de testes da
aplicação utilizando objetos de banco de dados e os dados
propriamente ditos. Como elemento estrutural da arquitetura técnica,
existem diversos outros sistemas dependentes do desenvolvimento
desta solução, as quais fazem seus testes e homologam em paralelo a
execução deste projeto. Além disso, a não realização desta atividade
impacta no cumprimento do cronograma na entrega do projeto
impactando em perdas financeira e desgastes da imagem da
organização. O gestor solicitante do desenvolvimento deste projeto
conta com o cumprimento do prazo para o lançamento de um novo
produto ou nova funcionalidade, em certos casos já existem
propagandas publicitárias vinculadas ao projeto em desenvolvimento
antes mesmo de sua entrega. O atraso do lançamento do produto se
torna inadmissível e deixa a instituição financeira para trás na corrida
contra os concorrentes e mais ainda em relação as plataformas
financeiras digitais. Assim, garantir a execução desta atividade é
imprescindível para o negócio.
Prioridade: Alta
Planos de Recuperação
Justificativa do analista de projeto: A justificativa para execução desta
atividade é aderente à justificativa fornecida na atividade de backup e
recuperação

complementando

a

necessidade

de

existir

o

contingenciamento dos servidores e bases de dados utilizadas.
Prioridade: Média
Definir Níveis de Serviços de Desempenho de Banco de Dados
Justificativa do analista de projeto: Existe sempre uma preocupação
com o desempenho de inserts, updates, deletes e selects quando
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citado um elemento estrutural. Existe um estudo para garantir que haja
uma preparação para recepção de altos volumes de dados, porém não
existem processos capazes de garantir o desempenho nas transações
utilizadas.
Prioridade: Média
Monitorar e Ajustar o Desempenho de Banco de Dados
Justificativa do analista de projeto: A monitoração é fundamental para o
desenvolvimento do projeto. A execução desta atividade se apresenta
importante para identificar possíveis problemas antes mesmo que os
mesmos sejam apresentados como, por exemplo, a indisponibilidade
do ambiente. A indisponibilidade gera consequências irreparáveis para
negócio com a perda de negociações envolvendo altas quantias
financeiras.
Prioridade: Alta
Plano de Retenção de Dados
Justificativa do analista de projeto: Esta atividade é importante para
acatar a leis e regras quanto a guarda dos dados dentro do período
estabelecido pelo BACEN. Neste caso, tratando de uma instituição
financeira, os dados devem ser retidos por 5 anos.
Prioridade: Média
Arquivar, Reter e Limpar os Dados
Justificativa do analista de projeto: Essencial, porém não existem
processos que realizem esta atividade. Bases de dados muito cheias
de dados podem apresentar perdas de desempenho e afetar
severamente os testes.
Prioridade: Baixa
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Suporte Especializado as Bases de Dados
Justificativa do analista de projeto: Necessário para obter os melhores
resultados possíveis na utilização do gerenciador de banco de dados.
Porém,

existe

uma

grande

discussão

sobre

o

quanto

o

desenvolvimento deve ser multiplataforma. O uso de um único
gerenciador de banco de dados causa forte dependência e impossibilita
a migração para outros gerenciadores em casos em que alguma
solução existente em outro gerenciador seja mais adequada.
Prioridade: Baixa


Seleciona as atividades operacionais com base no valor informado dos dados
para o ambiente: Foram selecionadas as seguintes atividades para serem
realizadas no Setor de Administração de Banco de Dados:
o Implementação e Controle do Ambiente de Banco de Dados
o Backup e Restauração
o Planos de Recuperação
o Definir Níveis de Serviços de Desempenho de Banco de Dados
o Monitorar e Ajustar o Desempenho de Banco de Dados
o Planos de Retenção de Dados
o Arquivar, reter e Limpar os Dados
o Suporte Especializado a Banco de dados



Criação da lista de atividades e prioridades: A lista de atividades tem como
característica a ordenação da maior prioridade para a menor. Desta maneira,
foram listas as atividades na seguinte ordenação conforme Tabela 19:
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Tabela 19 - Lista de Atividades Ordenada de Acordo com a Prioridade

1

Atividade Operacional

Prioridade

Implementação e Controle do Ambiente de Banco de

Alta

Dados

2

Monitorar e Ajustar o Desempenho de Banco de Dados

Alta

3

Backup e Restauração

Alta

4

Definir Níveis de Serviços de Desempenho de Banco de

Média

Dados

5

Planos de Recuperação

Média

6

Planos de Retenção

Média

7

Arquivar, Reter e Limpar os Dados

Baixa

8

Suporte Especializado a Banco de dados

Baixa

Fonte: Autor.



Validação da lista de atividades com envolvidos: A lista criada foi validada
com o analista de projeto responsável por responder pelo desenvolvimento do
PTDS. O analista aprovou a lista criada e desta maneira se inicia a
especialização do processo proposto.



Executa atividades de monitoramento e controle: A especialização desta
atividade é descrita nos seguintes subatividades.
o Verifica o consumo de recursos do servidor: Esta subatividade através
do uso de utilitários de monitoração permite que a verificação do
consumo de CPU, memória e disco no servidor AIX utilizado. Os
principais utilitários utilizados nesta verificação foram o db2top –d,
nmon e topas.
o Gera a compara relatório de uso de recursos: Após efetuar a
verificação do consumo de recursos, nesta atividade é gerado o
artefato relatório de uso de recursos para gerar referências quanto ao
consumo dos recursos disponibilizados. Neste primeiro momento, foi
gerado o relatório em que não foi apresentado consumo excessivo de
recursos.
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o Cria alerta de consumo de recursos: Nesta subatividade se criam os
alertas para que sejam disparados em momentos que sejam
identificados consumo excessivo dos recursos. Os parâmetros de
alerta foram configurados como “aviso” e “crítico”, sendo que o
parâmetro “aviso” é disparado assim que os recursos atingem um
consumo acima de 50% e o parâmetro “crítico” é disparado assim que
o consumo excede 75% dos recursos.
o Cria agendador de atualização de estatísticas de acordo com a
aplicação de comandos DML: As estatísticas têm um papel importante
no desempenho e uso de recursos de bancos de dados. Estes objetos
de banco possuem informações importantes sobre a distribuição dos
dados em tabelas e views. Desta maneira, o gerenciador de banco de
dados DB2 faz uso das mesmas para avaliar a seletividade e
cardinalidade dos dados criando um plano de execução com a melhor
rota para execução de um query. Conforme verificado com o analista
de projeto, a base de dados utilizada possui muitas transações de
inserts, updates, deletes e selects. Com isso, a atualização das
estatísticas permite de maneira proativa mitigar problemas de uso
excessivo de recursos do servidor para o processamento de queries
mantendo as estatísticas da base de dados atualizadas. Assim, é
efetuada a execução do comando runstats.
Os passos acima citados são verificados frequentemente pelos DBAs
identificando possíveis problemas com o uso excessivo de recursos. Em
casos que sejam disparados os alertas de consumo de recursos descritos
acima, as subatividades são realizadas.
o Consulta o consumo de recursos: Nesta subatividade é identificado o
tipo do alerta e também qual a porcentagem alcançada entre CPU,
memória e disco. Durante os testes, foi identificado um alerta de
consumo de memória e CPU atingindo os seguintes valores: memória
54% e CPU 67%.

115

o Verifica o bloqueio de recursos por ID das transações executadas:
Nesta atividade é possível identificar qual transação exigiu mais
processamento para execução e que ocasionaram bloqueios no uso de
recursos.

Foram

identificas

três

transações

bloqueadas

com

respectivos Ids: 2506, 2507, 2507.
o Libera recursos da transação: A liberação dos recursos é realizada
utilizando o comando de encerramento da sessão chamado kill nas
transações que estão causando o bloqueio. A saída desta atividade é
uma nova verificação da existência de transações em bloqueio. Caso
ainda existam bloqueios, as transações são encerradas. Caso não, é
dado início na subatividade seguinte.
o Verifica o id da transação que apresenta maior consumo de recursos:
Nesta subatividade se identifica a transação que está apresentando
maior consumo de recursos. Utilizando os utilitários db2top –d são
listadas as transações e respectivos consumos de memória, disco e
CPU. Foi identificado o id 2590 nesta subatividade.
o Avalia o código SQL: Muitas causas relacionadas ao consumo de
excessivo de recursos pelo otimizador de banco se relacionam com
códigos SQL mal escritos e que não possuem índices para auxiliar no
seu desempenho. Desta maneira, é avaliado todo o código SQL
utilizado pela transação e assim se inicia a próxima subatividade.
o Cria índice para melhorar o desempenho do código SQL: A partir da
análise de volumetria e cardinalidade das tabelas e também a
seletividades das colunas das tabelas envolvidas, são extraídos planos
de execução para identificar quais acessos realizados pelas queries
não utilizam índice ou apresentam alto custo para execução. Nesta
atividade é verificada a aderência a norma ISO/IEC 27001 atendendo a
característica de autenticidade em que apenas os DBAs com login e
senha de administrador têm privilégios para geração dos planos de
execução na base de dados utilizada. Assim, foi criado índice para
atender o código SQL que estava sendo utilizado pela transação 2590.
Após a execução das atividades acima é verificado novamente se o
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consumo excessivo de recursos foi reparado. Caso sim, é executada a
subatividade de atualização do agendador de estatísticas para que os índices
criados sejam incluídos nesta rotina. Caso não, ainda exista consumo
excessivo de recursos do servidor, os DBA dão início a capacitação de
recursos do servidor com uma requisição enviada para o Setor de
Infraestrutura.
Atividades realizadas pelo setor de infraestrutura.
o Avalia a requisição de capacitação: Nesta atividade o Setor de
Infraestrutura faz uma avaliação da requisição de capacitação
verificando a justificativa da mesma e a proporção de aumento de
recursos para o servidor disponibilizado.
O Setor de Infraestrutura, após a avaliação de capacitação de máquina
verifica se a infraestrutura possui recursos para serem disponibilizados, em caso que
não existam recursos para alocar no servidor, é solicitado a comprar de recursos
com a atividade de criação de solicitação de compra de hardware, atividade não
explorada nesta pesquisa por não ser o foco da mesma. Caso existam recursos para
capacitar o servidor, o Setor de Infraestrutura realiza a capacitação conforme
requisitado pelos DBAs e sinalizam a mesma para que sejam feitas novas
verificações de consumo excessivo. Caso o consumo excessivo tenha sido
reparado, são incluídos os índices criado no agendador de atualização de
estatísticas e se inicia novamente o monitoramento e controle do ambiente.
Em paralelo a execução das atividades de monitoramento e controle,
conforme verificado na seleção de atividades e ordenado por prioridade, foram
relacionadas atividades de planejamento, porém não foram classificadas com
prioridade alta pelo analista de projeto. Na verificação de atividades operacionais, foi
relacionada a atividade de backup com prioridade alta. Desta maneira, a mesma foi
especificada. A seguir é apresentada a especificação desta subatividade.
o Gera backup da base de dados: Nesta subatividade é realizado o
backup da base dados. Para o projeto PTDS, o backup foi feito
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atendendo as regras de segurança como compressão e criptografia
dos arquivos gerados apresentando aderência a característica de
confidencialidade da norma ISO/IEC 27001.
Os backups gerados são verificados para que exista certeza de que o mesmo
é válido. Muitas situações envolvendo a perda de dados contemplam a execução de
backup, porém não verificam se o mesmo está válido. Para o projeto utilizado nesta
pesquisa e base de dados, a validade do backup é feita executando o comando
db2ckbkp e restaurando o mesmo em outro servidor para efeitos de teste.
o Cria rotina de backup da base: Nesta subatividade é criada a rotina de
backup de acordo com frequência de modificações existentes na base
de dados e a necessidade de negócio. O projeto PTDS exigiu a criação
de uma rotina diária de backup para acatar a critérios de restauração.
o Envia arquivos de backup para o Setor de Infraestrutura: Nesta
subatividade são enviados os arquivos para o setor de Infraestrutura
para que os arquivos dos backups gerados sejam armazenados em
servidores diferentes que em caso de problemas com o servidor
disponibilizado, os arquivos de backup não sejam perdidos ou
corrompidos. Através desta subatividade é envolvida a aderência a
norma ISO/IEC 27001 proporcionando acesso aos diretórios de
transferência de arquivos entre os setores de Administração de Banco
de Dados e de Infraestrutura.
o Armazena o mesmo em outro servidor: O Setor de Infraestrutura em
poder dos arquivos de backup gerados armazena os mesmos em
servidores de contingenciamento cujos os mesmos estão em redes
diferentes a fim de mitigar a indisponibilidade dos dados em caso de
necessidade de restauração da base de dados e englobando políticas
de acesso aos arquivos a pessoas autorizadas. Desta maneira,
características de disponibilidade e confidencialidade da norma
ISO/IEC 27001 são aderidas ao processo. Por fim, o Setor de
Infraestrutura informa ao Setor de Administração de Banco de Dados o
sucesso do armazenamento dos arquivos recebidos.
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É feita uma última verificação para se certificar que as atividades foram
realizadas com sucesso. Caso sim, o processo aderente ao gerenciamento de
operações é finalizado. Caso não, é dado início na verificação dos erros e
apresentação da correção dos mesmos para a realização das atividades com
sucesso.
4.7 Reavaliação da Maturidade da Governança, Gerenciamento de Serviços e
Gerenciamento de Operações
Os subitens a seguir reavaliam a maturidade da Governança, Gerenciamento
de Serviços e GD do processo desenvolvimento de software complementado com o
processo proposto para monitorar e controlar os dados ao longo do ciclo de
desenvolvimento do software.
4.7.1 Governança – COBIT
A fim de manter as mesmas características da avaliação de maturidade da
governança realizada no item 4.5.1 os itens avaliados como empresa e problema,
objetivos de negócio impactados, objetivos de TI impactados, processos ofensores à
TI e índice de pontuação dos processos não foram modificados para que com base
na verificação dos mesmos processos ofensores o processo proposto fosse
avaliado.
A Tabela 20 apresenta a nova avaliação da dimensão de execução dos
processos ofensores a TI.
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Tabela 20 - Dimensão de Execução – COBIT - Reavaliação
ID – Processo

Level 0

Ofensor a TI
BAI09

-

Gerenciar

Ativos

Level 1

Level 2

Level 2

PA 1.1

PA 2.1

PA 2.2
Partially

Largely
Fully

Fully

Achieved (50% -

Achieved (15% 50%)

85%)

Partially
DSS01

-

Gerenciar

Operações

Fully

Fully

MEA01 - Monitora e
Avalia o Desempenho

Achieved (15% -

Fully

50%)
Partially

Largely
Fully

Fully

Achieved (50% -

e Conformidade

Achieved (15% 50%)

85%)

Fonte: Autor.

Desta maneira, sumarizando os resultados encontrados é possível identificar
o nível de capacidade e maturidade com a aplicação do processo proposto. A
Tabela 21 apresenta a dimensão geral da capacidade dos processos.
Tabela 21 - Dimensão Geral de Capacidade dos Processos - COBIT - Reavaliação
Avaliação

Level

Level

obtida nos

0

1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

atributos

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

dos

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

F

L

P

-

-

-

-

-

-

processos:

F
-

Fonte: Autor.

2

-

-

-
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4.7.2 Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL
A Tabela 22 apresenta os níveis de maturidade encontrados em cada um dos
processos e funções da Operação de Serviços utilizando o modelo de maturidade
High Level da Axelos Global Best Practice.
Tabela 22 - Nível de Maturidade nos Subitens da Operação de Serviços - ITL Reavaliação
Operação de Serviços

Nível Identificado

Cumprimento de Requisições

1.5

Gerenciamento de Acesso

1.5

Função de Gerenciamento Técnico

2.5

Função Gerenciamento de Operações de TI

2.5

Fonte: Autor.

4.7.3. Gerenciamento de operações – DMM
A Tabela 23 apresenta as avaliações da disciplina Operação de Dados sob os
mesmos critérios conforme item 4.5.3.
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Tabela 23 - Definição dos Requisitos dos Dados - DMM - Reavaliação
Partially

Largely

Fully

Achieved

Achieved

Achieve

(15% -

(50% -

d (85-

50%)

85%)

100%)

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

-

Not
Nível

Questionamento

Achieved
(0-15%)

1.1

As

1 Desempenhado

analisam

partes
e

interessadas
aprovam

os

requisitos de dados.
1.2 O glossário de negócios é
atualizado com os requisitos de
dados aprovados.
1.3 Os requisitos de dados são
avaliados e adjudicados contra
entregas

e

confirmado

ou

modificado
Proporção de execução geral
Fonte: Autor.

Em seguida, é avaliado o Gerenciamento do ciclo de vida dos dados. A
Tabela 24 apresenta os questionamentos e a proporção de execução da atividade.
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Tabela 24 - Gerenciamento do Ciclo de Vida dos Dados - DMM - Reavaliação
Partiall
Níve

Questionamento

l

Not

y

Achieved

Achieve

(0-15%)

d (15% 50%)

Largely
Achieve
d (50% 85%)

Fully
Achieved
(85-100%)

1.1 O ciclo de vida dos dados
para um (s) processo (s) de

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

negócios é definido e aplicado.

1 Desempenhado

1.2 Dependências de dados tanto

a

montante

como

a

jusante da criação inicial
ou ingerir - foram identificados
e mapeados.
1.3

As

partes

interessadas

concordam sobre o escopo dos
elementos de dados e fontes
de

dados

autorizadas

confirmadas ou modificadas.
Proporção de execução geral
Fonte: Autor.

Por fim, é avaliado Gerenciamento de provedores. Seguindo o mesmo padrão
de apresentação dos resultados, a Tabela 25 apresenta a avaliação de maturidade
deste subitem da disciplina Operação de Dados.
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Tabela 25 - Gerenciamento de Provedores - DMM - Reavaliação
Partially

Largely

Achieve

Achieve

d (15% -

d (50% -

50%)

85%)

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

Not
Nível

Questionamento

achieved
(0-15%)

Fully
Achieved
(85-100%)

1 Desempenhado

1.1 Os requisitos de dados são
traduzidos em especificações de
fontes de dados.
1.2

Análise

e

testes

são

realizados para verificar se os
dados adquiridos atendem aos
requisitos estabelecidos
Proporção de execução geral

Fonte: Autor.

A Tabela 26 apresenta a sumarização da proporção de execução geral dos
três subitens da disciplina Operação de Dados.
Tabela 26 - Sumarização da Proporção de Execução do Subitens - DMM - Reavaliação
Subitem
Definição de Requisitos dos Dados

Nível 1 - Proporção de Execução Geral
Largely Achieved (50% - 85%)

Gerenciamento do Ciclo de Vida dos Dados

Fully

Gerenciamento de Provedores

Fully

Fonte: Autor.

A classificação de maturidade encontrada na gerencia de dados dentro da
disciplina Operação de Dados após a aplicação do processo proposto manteve o
nível 1 da maturidade do DMM.
4.8 Conclusão
Este capítulo apresentou a análise do cenário da instituição financeira e
características da gerencia dos dados integrado com normas, boas práticas e guias
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utilizados para o desenvolvimento do processo proposto a fim de proporcionar
práticas de controle e monitoramento das operações com os dados na área de
banco de dados. Ainda, foi aplicada a avaliação de maturidade do processo
baseando se no ITIL, COBIT e no DMM para análise da proposta de pesquisa. No
capítulo 5 são apresentadas as análises dos resultados baseadas nas avaliações
realizadas neste capítulo.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1 Introdução
Nas seções anteriores apresentou-se a especificação do processo proposto e
detalhes do ensaio, desde sua implementação e levantamento de dados até o
ambiente utilizado. Também foi especificado os níveis de maturidade de governança
de TI, gerenciamento de serviços de TI e GD, bem como o uso da norma ISO/IEC
27000 de segurança da informação em atividades do processo proposto.
Neste capítulo são expostos e analisados os resultados obtidos na aplicação
dos níveis de maturidades antes e após a aplicação do processo proposto e também
como o processo proposto respondeu ao problema da falta de monitoramento e
controle da base de dados utilizada no projeto instanciado no ensaio.
5.2 Síntese dos resultados
A escolha do projeto a ser avaliado na organização financeira partiu de um
questionário enviado para 17 analistas de projeto que gerenciavam diferentes
projetos. O questionário teve como objetivo identificar projetos críticos da instituição
financeira para que através de um projeto elegido, fosse apresentada uma solução
de suporte ao ciclo de vida dos dados e avaliado o valor da proposta do trabalho.
Foram considerados projetos que já estavam na fase de desenvolvimento e
que também possuíssem prazo em seu cronograma para aplicação da proposta de
pesquisa e obtenção de resultados. Existiam projetos na instituição financeira que
utilizavam banco de dados na plataforma mainframe, estes foram descartados para
dar preferência a projetos que utilizavam banco de dados na plataforma Open
(Oracle, SQL Server e DB2 LUW). A razão para isto é que houve aprovação da
realização de testes nesta plataforma e também por ser a plataforma de
concentração do pesquisador.
O último item verificado foi a necessidade do uso de nova infraestrutura para
atender o desenvolvimento do projeto ou o uso de infraestrutura existente fazendo
com que fossem disponibilizadas máquinas virtualizadas.
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As questões para avaliação da maturidade dos padrões COBIT e ITIL e
também do GD através do DMM foi submetida ao um projeto selecionado chamado
neste trabalho de PTDS. Os principais envolvidos nas avaliações de maturidade
foram os DBAs do Setor de Administração de Banco de Dados e o analista de
projeto responsável por gerenciar o desenvolvimento do mesmo até sua entrega.
Na avaliação de maturidade realizada antes aplicar o processo proposto,
foram identificados os seguintes níveis nos padrões e modelo utilizado conforme
apresentado nas Tabelas 27, 28 e 29.
Tabela 27 - Nível de Maturidade COBIT - Baseline
Avaliação

Level 0

Level 1
PA

obtida nos
atributos dos
processos:

1.1
F

L
1

Fonte: Autor.

O nível apresentado na governança de TI de acordo com o problema de
pesquisa identifica o nível “desempenhado” informando que o processo possui
capacidade para executar as atividades exigidas pelo negócio, porém apresenta
riscos quanto a ausência de controle dos recursos necessários para execução das
atividades relacionadas.
Tabela 28 - Nível de Maturidade ITIL - Baseline
Operação de Serviços

Nível Identificado

Cumprimento de Requisições

1.5

Gerenciamento de Acesso

1.5

Função de Gerenciamento Técnico

1.5

Função Gerenciamento de Operações de TI

2.0

Fonte: Autor.

Já a avaliação de maturidade do gerenciamento dos serviços de TI, foram
avaliados os seguintes processos e funções dentro do pilar Operação de Serviços:
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Cumprimento

de

Requisições,

Gerenciamento

de

Acesso,

Função

de

Gerenciamento Técnico e Função de Gerenciamento de Operações de TI.
Observou-se que para cada processo e função avaliada, foram encontrados níveis
diferentes de maturidade dentro do processo de desenvolvimento da organização.
Tabela 29 - Nível de Maturidade DMM - Baseline
Subitem
Definição de Requisitos dos Dados
Gerenciamento do Ciclo de Vida dos
Dados
Gerenciamento de Provedores

Nível 1 - Proporção de Execução
Geral
Largely Achieved (50% - 85%)
Largely Achieved (50% - 85%)
Largely Achieved (50% - 85%)

Fonte: Autor.

A avaliação de maturidade extraída pelo DMM, se apresenta com o nível de
maturidade igual 1 definido também como “desempenhado”. Os itens avaliados
estavam próximos de ultrapassar a margem dos 85% para evoluírem para o próximo
nível. O nível 1 encontrado representa a realização de atividades do GD, porém
assim como o padrão COBIT, o GD apresenta escassez em termos de
monitoramento e controle dos recursos para fornecer suporte ao ciclo de vida dos
dados dentro processo de desenvolvimento de software.
Após a aplicação do processo proposto, observou-se a evolução dos níveis
de maturidade encontrados anteriormente.
A pontuação necessária para o atingimento do próximo nível de maturidade
prejudicada pela ausência de monitoramento e controle foi alcançada com a
implementação do processo proposto no Setor de Administração de Banco de
Dados. Desta maneira, as Tabelas 30, 31 e 32 apresentam os níveis de maturidade
encontrados após aplicação do processo proposto.
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Tabela 30 - Nível de Maturidade - COBIT - Reavaliação
Avaliação

Level 0

Level 1

Level 2

obtida nos

PA

PA

PA

atributos dos

1.1

2.1

2.2

F

L

P

processos:

F
-

2

Fonte: Autor.

A reavaliação de maturidade no padrão COBIT atendeu ao nível 2, nível
caracterizado como “gerenciado” no padrão de governança. A justificativa para
evolução do mesmo se deu pelo cumprimento de características das operações em
que as mesmas foram medidas, monitoradas, reportadas e remediadas. Tais
características foram atendidas no processo proposto aplicado no desenvolvimento
do software.
Tabela 31 - Nível de Maturidade - ITIL - Reavaliação
Operação de Serviços

Nível Identificado

Cumprimento de Requisições

1.5

Gerenciamento de Acesso

1.5

Função de Gerenciamento Técnico

2.5

Função Gerenciamento de Operações de TI

2.5

Fonte: Autor.

A maturidade nos serviços entregues pelo gerenciamento de serviços de TI
apresenta-se com evolução nas funções de gerenciamento de operações de TI e
técnico. Os processos do padrão ITIL, cumprimento de requisições e gerenciamento
de acesso, foram explorados devido a existência de um sistema interno de
requisições de serviço e também a necessidade de aplicar critérios de segurança em
acessos aos servidores para execução dos utilitários. Porém, a evolução na
maturidade se apresentou apenas nas funções devido as mesmas e o processo
proposto estarem com características de monitoramento, controle e consumo de
recursos inter-relacionas.
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Tabela 32 - Nível de Maturidade - DMM - Reavaliação
Subitem
Definição de Requisitos dos Dados

Nível 1 - Proporção de Execução Geral
Largely Achieved (50% - 85%)

Gerenciamento do Ciclo de Vida dos Dados

Fully

Gerenciamento de Provedores

Fully

Fonte: Autor.

Finalizando as avaliações de maturidade, a avaliação de maturidade no DMM
composta por 3 itens apresentou evolução apenas nos dois itens seguintes (itens
que foram beneficiados pelo processo proposto): gerenciamento do ciclo de vida dos
dados e gerenciamento de provedores. O item definição de requisitos dos dados
engloba atividades que devem ser verificadas nas etapas iniciais de planejamento
do desenvolvimento de software. Como a abordagem utilizada se destacou na etapa
de desenvolvimento, justamente por ser a etapa em que a atividades de
monitoramento e controle se faziam necessárias para o projeto instanciado, o item
definição de requisitos dos dados não apresentou evolução significativa. Desta
maneira, a resultante final da maturidade encontrada no GD avaliado através do
DMM se manteve no mesmo nível.
5.3 Percepção dos envolvidos no processo proposto
Os principais envolvidos na análise dos resultados encontrados com a
implementação da proposta de pesquisa foram uma equipe composta por 10 DBAs e
1 analista de projeto. A implementação do processo apresentou alguns desafios
relacionados a sua implementação e estes foram verificados através da percepção
dos envolvidos citados acima.
Do ponto de vista da equipe de DBAs, 80% da equipe informou que o
processo é útil e agrega valor na administração das bases de dados nos servidores
existentes. Foram ouvidos relatos de casos vivenciados pelos mesmos em que se
depararam com a perda de dados e não existiam arquivos de backup para
reparação das bases de dados. Além disso, outros fatores como identificação de
causas relacionados ao desempenho das bases, proporcionou ações proativas e
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uma melhora na imagem da equipe de DBA diante do quadro de funcionários da
instituição financeira.
O analista de projeto por sua vez relatou que a aplicação do processo
proposto refletiu em ganhos de desempenho em situações cotidianas em que eram
verificadas transações que degradavam o ambiente devido há altas cargas de dados
e altas frequências de execuções. Porém, com a constante verificação do consumo
de recursos e a adequada estimação dos mesmos para execução das transações
nas bases de dados, foi possível perceber ganhos na disponibilidade e desempenho
dos dados no ambiente.
Além disso, a quantidade de replanejamento do cronograma do projeto
diminuiu. O analista de projeto relatou que em média existiam pelo menos 2
replanejamentos causados por problemas de desempenho e disponibilidade dos
dados. Com a implementação do PMCD, foi possível manter as transações com
desempenho alinhado as expectativas de negócio e a disponibilidade dos dados
com a geração de backups válidos que nos momentos em que foram solicitadas as
restaurações da base, esta atividade manteve o ambiente de teste da organização
em funcionamento. Assim, a quantidade de replanejamentos devido a existência de
problemas causados devido à falta de gerencia das operações no ambiente de
banco de dados foi igual a zero. O analista informou que houve um replanejamento,
porém o mesmo foi causado devido a alteração de escopo do projeto em que o
gestor solicitante da necessidade precisou incluir uma nova funcionalidade de
negócio no sistema de envio de mensagens utilizado.
5.4 Implicações e limitações encontradas
Um dos pontos importantes avaliados é que organizações de grande porte
como a instituição financeira investigada possuem uma segregação expressiva de
atividades por área de conhecimento e com isto muitas atividades operacionais de
suporte ao ciclo de vida dos dados são comprometidas não sendo realizadas ou
sendo realizadas parcialmente. Dependo do projeto algumas atividades essenciais
para continuidade do negócio não são realizadas, tais como: backup e recuperação,
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planos de retenção, arquivamento e limpeza de dados bem como o monitoramento e
controle do ambiente.
O processo proposto atentou-se em manter os profissionais DBAs sob o
controle das atividades de banco de dados melhorando o relacionamento dos
mesmos com outros setores como por exemplo o Setor de Infraestrutura
responsável pelo fornecimento dos servidores e respectivos recursos. No entanto, a
estrutura

organizacional

já

existente

na

instituição

criou

barreiras

para

implementação do processo proposto devido a necessidade de obter a autorização
de diferentes autorizantes para implementa-lo. Tendo que os processos utilizados
por uma instituição deste ramo são auditados por órgãos reguladores que avaliam a
qualidade de sua produção, a quantidade de autorizantes foi justificada. Desta
maneira foi possível identificar o viés em que a formalidade encontrada pelos
autorizantes para implementação de novos processos se torna necessária, porém
cria barreiras para implementar melhorias nos processos existentes na organização.
Outro fator importante e não explorado neste trabalho é a necessidade de
garantir que o processo está sendo seguido conforme foi estabelecido. Sem a
existência de uma auditoria ou verificação frequente do processo, o mesmo pode ser
comprometido pelo não cumprimento das atividades existentes. Dentre alguns
fatores que podem influenciar no cumprimento destas atividades, pode-se citar:
rotatividade de pessoas na área e cultura organizacional como também o aumento
do volume de projetos no departamento para serem desenvolvidos.
A avaliação de maturidade foi fundamentada no modelo de maturidade DMM
e nos padrões COBIT e ITIL. Respectivamente avalição de maturidade de dados,
governança de TI e gerenciamento de serviços de TI. A avaliação de maturidade do
modelo DMM e dos padrões ITIL e COBIT foram realizadas utilizando um extenso
questionário para avaliar os processos e atividades dos setores envolvidos desde
níveis iniciais até níveis mais completos de maturidade do modelo e padrões
utilizados.
Devido o escopo delimitado do trabalho enfatizar na evolução do
gerenciamento de operações, foi realizada uma análise dos questionários existentes
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nos padrões ITIL e COBIT com o intuito de identificar questões que se relacionam
com a gerência das operações de dados. Contudo, devido a evolução da maturidade
de uma organização significar que características do nível anterior foram
alcançadas, as questões que foram selecionadas se harmonizam de tal maneira a
promover um conjunto de questões que validam o alcance dos objetivos traçados
em cada nível de maturidade.
Diferentemente dos padrões citados, o DMM é um modelo específico para
avaliação da maturidade de dados. Desta maneira, para este modelo tomou-se o
cuidado de selecionar questões vinculadas ao suporte ao ciclo de vida dos dados da
gerencia das operações sem comprometer os níveis de maturidade propostos pelo
mesmo.
Devido os padrões ITIL e COBIT serem comumente utilizados por empresas
para avaliar sua gerencia de serviços e a governança de TI e também a necessidade
que empresas têm apresentado de gerenciar seus dados, a avaliação de maturidade
dos padrões e do modelo se fez necessária para apresentar a similaridade e
diferenças em termos de maturidade que a governança e entrega de serviços possui
com a maturidade dos dados. Analisando os questionários propostos percebe-se a
semelhança de características que são solicitadas em níveis de maturidade dentre o
modelo e os padrões utilizados. A Tabela 33 apresenta os níveis de maturidade
existentes no modelo e padrões utilizados.
Tabela 33 - Níveis de maturidade do DMM e dos padrões ITL e COBIT
Níveis

DMM

COBIT

ITIL

0

-

-

-

1

Performer

Performer

Inicial

2

Manager

Manager

Repete-lhe

3

Define

Established

Defined

4

Mesured

Predictable

Managed

5

Otimized

Optimizing

Optimized

Fonte: Autor.
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A Figura 17 resume as normas, boas práticas e guias utilizados para
composição do processo proposto.
Figura 17 - Normas, Boas Práticas e Guias utilizados na Composição do Processo

Fonte: Autor.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tratando da gerencia das operações com os dados foi possível verificar que
quando é colocado ênfase no suporte ao ciclo de vida dos bancos de dados
utilizados no processo de desenvolvimento de sistemas em empresas de grande
porte, duas características devem ser levadas em consideração: A infraestrutura
necessária para fornecer o suporte as atividades operacionais aos dados e também
a execução das atividades propriamente ditas.
A importância da infraestrutura é justificada pela disponibilização de recursos
como CPU, memória e disco para atender aos níveis de serviço estabelecidos e
esperados pela área de negócio. Sem o monitoramento e controle dos recursos que
são alocados para servidores físicos ou máquinas virtuais, custos relacionados a
necessidade de compra de mais recursos são potencializados devido a incorreta
distribuição dos mesmos na infraestrutura. Uma das grandes causas relacionada a
este problema são bases de dados com baixa frequência de uso e com baixo
consumo de recursos ou mesmo bases não mais utilizadas e com recursos ainda
dedicados para mesma no servidor na qual está hospedada.
Do ponto de vista das atividades operacionais, a execução das mesmas se
apresentam extremamente necessárias para cumprir com expectativas de
desempenho, segurança, disponibilidade, monitoramento e controle das bases de
dados. O filtro realizado com relação a atividades propostas pelo DAMA-DMBOK foi
importante para identificar as principais atividades que o ambiente de teste da
instituição necessitava. Desta maneira, priorizou-se as atividades mais importantes
às serem realizadas e consequentemente, investigou-se possíveis riscos de perdas
de dados e desempenho no ciclo de desenvolvimento do software PTDS instanciado
para este trabalho.
6.1 Análise geral e contribuições
O instanciamento do PMCD no ensaio permite destacar as seguintes
hipóteses interessantes:
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A implementação de processos para fornecer o suporte ao ciclo de vida dos
dados para monitorar e controlar as operações proporciona ganhos em
termos de desempenho, disponibilidade e segurança bem como melhor
aproveitamento de recursos dos servidores. Estes ganhos são refletidos como
benefícios para o negócio e observados devido a realização de atividades
como: criação de índices (desempenho), backup e restauração de bases de
dados e criação de planos de recuperação (disponibilidade), fornecimento de
acesso com devidos privilégios nas bases de dados e arquivos de backup
gerados (segurança) e identificação do uso excessivo e alocação de recursos
para bases necessitadas (desempenho).



A

avaliação

de

maturidade

que

explora

aspectos

de

governança,

gerenciamento de serviços e de GD apresenta características semelhantes
para serem utilizadas em uma única análise. Observa-se que o nível de
maturidade encontrado nos padrões utilizados se diferencia do nível de
maturidade encontrado na gerencia de dados, porém não em níveis muito
distantes. A razão para isto é que apesar da classificação dos níveis serem
parecidas, os itens de verificação exploram aspectos específicos no qual
padrão ou o gerenciamento procura atender.


Dentre as funções das gerencia de dados proposta pelo DAMA-DMBOK e as
disciplinas do DMM, é possível verificar que ao desenvolver o processo para
atender a gerencia das operações, o envolvimento de outras funções do GD
como o gerenciamento de segurança para proporcionar o acesso e devidos
privilégios a pessoas autorizadas, caminhos de rede e pastas se fizeram
necessários. No DMM, a disciplina de plataforma e arquitetura se relaciona
com o desenvolvimento desta gerencia devido englobar aspectos de
infraestrutura para oferecer o suporte ao ciclo de vida dos dados atendendo
aos objetivos do gerenciamento de operações.

136

6.2 Sugestões para futuras pesquisas


Aplicação de frameworks de mercado para fornecer uma cobertura em
todas as áreas da organização explorando mais de uma função do GD.



Aprofundar em novas técnicas de provisionar servidores e bases de dados
para o desenvolvimento de software. Existe uma tendência para adoção
da tecnologia de computação em nuvem.



Explorar técnicas gerenciais para garantir que os processos sejam
seguidos pelos funcionários da organização e técnicas para mudanças da
cultura organizacional. Devido empresas de diferentes setores e tamanhos
se fundamentarem em processos para padronizar a execução de
atividades a exploração de técnicas que garantam o cumprimento das
mesmas se apresenta com grande importância.
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ANEXO A – Formulário de Avaliação de Maturidade COBIT – Manage Assets – Baseline
BAI09

Manage Assets
Purpose

Assess whether the
following outcomes
are achieved.
Level 0
Incomplete
Level 1
Performed

The process is not
implemented, or fails
to achieve its
process purpose.
PA 1.1 The
implemented
process achieves its
process purpose.

Account for all IT assets and optimise the value provided by these assets.

Criteria

Criteria Are Met
Y/N

Not
Partially
Comment
achieved Achieved
(0-15%) (15% -50%)

At this level, there is
little or no evidence of
any achievement of
the process purpose.
The following process Overall rating for the process
outcomes are being
achieved:

BAI09-O1 Licences
are compliant and
aligned with business
need.
BAI09-O2 Assets are
maintained at optimal
levels.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do COBIT

Largely
Achieved
(50% 85%)

Fully
Achieved
(85-100%)
X

X

X

X
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ANEXO B – Formulário de Avaliação de Maturidade COBIT – Manage Operations – Baseline
DSS01

Manage Operations
Purpose

Assess whether the
following outcomes
are achieved.
Level 0
Incomplete
Level 1
Performed

The process is not
implemented, or fails
to achieve its
process purpose.
PA 1.1 The
implemented
process achieves its
process purpose.

Deliver IT operational service outcomes as planned.

Criteria

Criteria Are Met
Y/N

Not
Partially
Comment
achieved Achieved
(0-15%) (15% -50%)

At this level, there is
little or no evidence of
any achievement of
the process purpose.
The following process Overall rating for the process
outcomes are being
achieved:

DSS01-O1
Operational activities
are performed as
required and
scheduled.
DSS01-O2
Operations are
monitored, measured,
reported and
remediated.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do COBIT

Largely
Achieved
(50% 85%)

X

X

X

Fully
Achieved
(85-100%)
X

144

ANEXO C – Formulário de Avaliação de Maturidade COBIT – Monitor and Evaluate Performance and Conformance – Baseline

MEA01

Monitor and Evaluate Performance and
Conformance
Purpose
Provide transparency of performance and conformance and drive achievement of goals.

Assess whether the
following outcomes are
achieved.
The process is not
Level 0
Incomplete implemented, or fails to
achieve its process
purpose.
Level 1
PA 1.1 The implemented
Performe process achieves its
d
process purpose.

Criteria
At this level, there is little
or no evidence of any
achievement of the
process purpose.
The following process
outcomes are being
achieved:
MEA01-O1 Goals and
metrics are approved by
the stakeholders.
MEA01-O2 Processes
are measured against
agreed-on goals and
metrics.
MEA01-O3 The
enterprise monitoring,
assessing and informing
approach is effective
and operational.

Criteria Are Met
Y/N

Commen
t

Not
Partially Largely
achieve Achieve Achieve
d
d (15% - d (50% (0-15%)
50%)
85%)

Overall rating for the
process

Fully
Achieve
d (85100%)
X

X
X
X

X
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MEA01-O4 Goals and
metrics are integrated
within enterprise
monitoring systems.
MEA01-O5 Process
reporting on
performance and
conformance is useful
and timely.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do COBIT

X

X
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ANEXO D – Formulário de Avaliação de Maturidade ITIL – Baseline
Request fulfilment
Page 1 of 5
Process demographics
1. For this site, which option best describes the extent to which the activities associated with this process are undertaken in-house?
Answer: Completely in-house
2. For this site, approximately how many in-house people are engaged in 1st line request fulfilment within the organization, i.e. are within the
scope of this assessment? (including full-time, part-time and contractors)
Answer: More than 1000
3. For how long has this site been using ITIL-aligned request fulfilment?
Answer: > 36 months
Page 2 of 5
Process-generic
attributes
1. This process has been formally adopted with at least some ad hoc process activities being undertaken.
2. Process activities are documented, approved and subject to change control
The scope of the process and the interfaces to other dependent processes are documented, approved and
3.
subject to change control
4. All process documentation is stored within a centrally, controlled and maintained repository
5. Ownership of the process has been formally assigned to an individual for this site
6. Where there are other sites, there is only one process owner in the organization
7. Process activities are documented and consistently performed
8. Process activities are undertaken consistently and according to process documentation in all areas
9. Training is provided to new people with a role within the process
10. People with a role within the process receive training on a regular basis to ensure their skills are consistent

Yes or
No?
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

with current procedures, methods and tools
Process documentation is consistent (based on a standard process template) and includes the policy,
purpose, objectives, procedures, roles and metrics
There are sufficient resources (people, technology, information and finance) available for the operation of the
process
Process roles and responsibilities are assigned to named individuals
Process roles and responsibilities are documented, authorized and approved, and subject to change control
Team members carrying out the activities have the skills, experience, competence and knowledge to perform
their role
Process activities are regularly measured and recorded
Metrics and measurements are used to assess process performance against agreed process targets and
objectives
Metrics and measurements are used to assess the effectiveness and quality of the process outcomes and
stakeholders' requirements and expectations
Regular reports of process activities and performance are produced, reviewed and reported to internal and
external stakeholders
Compliance to the process and procedures is regularly checked by independent assessment or audit
Regular process reviews are completed by the process owner and reviewed with stakeholders to validate
continued effectiveness
The tools used to support the process are fit for use
The tools used to support the process are fit for use and purpose
Tools are used to automate the process
The use of tools and automation contributes to improved process efficiency
The use of tools and automation contributes to improved process effectiveness
The process is part of an integrated set of service management processes encompassing all stages of the
service lifecycle
Process activities and responsibilities that span more than one team are subject to operational level
agreements
Where the process spans both in-house provision and services provided by an external service provider, the
interfaces are subject to contractual conditions and are managed effectively and seamlessly from an end-user
perspective

No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Where the process spans both in-house provision and services provided by an external service provider, the
tools in use by both parties are either the same or seamlessly integrated
The process is regularly reviewed and audited for conformance to documented process procedures
All deviations from, and non-conformances to, the documented process procedures are reviewed and actions
taken to remedy or reduce the number and impact of all future deviations and non-conformances
The performance and outcomes of the process are assessed using business-/customer-focussed measures
and contribute to continual process improvement
Process improvements are actively sought, registered, prioritized and implemented, based on the business
value and a business case
The efficiency of the process is regularly reviewed by the process owner to identify areas of improvement
The effectiveness of the process is regularly reviewed by the process owner to identify areas of improvement
Improvements to the process, that have been identified and agreed for implementation are managed and
tracked to completion
Improvements are identified and instigated based on audits and reviews of the process and are recorded in a
continual service improvement register
Regular customer surveys and stakeholder feedback are used to improve the process and activities

Page 3 of 5
Process-specific
attributes

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Yes or
No?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

The distinction between service requests and a normal change that should follow the change management
process is clearly defined
All service requests are recorded
All service requests are validated for the correct level of authorization before being actioned
The backlog of service requests that have exceeded their fulfilment target is actively managed
All service request priorities are subject to pre-defined fulfilment times (may be internal, not necessarily within
a service level agreement)
Targets for service request fulfilment are documented and agreed with the business
Customers are kept informed of the progress of service requests and alerted in advance if fulfilment targets
cannot be met and actions agreed

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
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Page 4 of 5
Process outcomes and
outputs
1. Logs of open, resolved and closed service requests are kept
2. Logs of open service requests are maintained and include information on the current status and progress
Page 5 of 5
Interfaces and inputs
This process has
access to
1. Service level agreements, operational level agreements and request fulfilment service levels/targets

Yes or
No?
Yes
Yes

Yes or
No?
Yes

Access management
Page 1 of 5
Process demographics
1. For this site, which option best describes the extent to which the activities associated with this process are undertaken in-house?
Answer: Completely
in-house
2. For this site, approximately how many in-house people are engaged in 1st line access management within the organization, i.e. are within the
scope of this assessment? (including full-time, part-time and contractors)
Answer: More than
1000
3. For how long has this site been using ITIL-aligned access management?
Answer: > 36 months
Page 2 of 5
Process-generic

Yes or
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attributes
1. This process has been formally adopted with at least some ad hoc process activities being undertaken.
2. Process activities are documented, approved and subject to change control
The scope of the process and the interfaces to other dependent processes are documented, approved and
3.
subject to change control
4. All process documentation is stored within a centrally, controlled and maintained repository
5. Ownership of the process has been formally assigned to an individual for this site
6. Where there are other sites, there is only one process owner in the organization
7. Process activities are documented and consistently performed
8. Process activities are undertaken consistently and according to process documentation in all areas
9. Training is provided to new people with a role within the process
People with a role within the process receive training on a regular basis to ensure their skills are consistent
10.
with current procedures, methods and tools
Process documentation is consistent (based on a standard process template) and includes the policy,
11.
purpose, objectives, procedures, roles and metrics
There are sufficient resources (people, technology, information and finance) available for the operation of the
12.
process
13. Process roles and responsibilities are assigned to named individuals
14. Process roles and responsibilities are documented, authorized and approved, and subject to change control
Team members carrying out the activities have the skills, experience, competence and knowledge to perform
15.
their role
16. Process activities are regularly measured and recorded
Metrics and measurements are used to assess process performance against agreed process targets and
17.
objectives
Metrics and measurements are used to assess the effectiveness and quality of the process outcomes and
18.
stakeholders' requirements and expectations
Regular reports of process activities and performance are produced, reviewed and reported to internal and
19.
external stakeholders
20. Compliance to the process and procedures is regularly checked by independent assessment or audit
Regular process reviews are completed by the process owner and reviewed with stakeholders to validate
21.
continued effectiveness

No?
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Page 3 of 5
Process-specific

The tools used to support the process are fit for use
The tools used to support the process are fit for use and purpose
Tools are used to automate the process
The use of tools and automation contributes to improved process efficiency
The use of tools and automation contributes to improved process effectiveness
The process is part of an integrated set of service management processes encompassing all stages of the
service lifecycle
Process activities and responsibilities that span more than one team are subject to operational level
agreements
Where the process spans both in-house provision and services provided by an external service provider, the
interfaces are subject to contractual conditions and are managed effectively and seamlessly from an end-user
perspective
Where the process spans both in-house provision and services provided by an external service provider, the
tools in use by both parties are either the same or seamlessly integrated
The process is regularly reviewed and audited for conformance to documented process procedures
All deviations from, and non-conformances to, the documented process procedures are reviewed and actions
taken to remedy or reduce the number and impact of all future deviations and non-conformances
The performance and outcomes of the process are assessed using business-/customer-focussed measures
and contribute to continual process improvement
Process improvements are actively sought, registered, prioritized and implemented, based on the business
value and a business case
The efficiency of the process is regularly reviewed by the process owner to identify areas of improvement
The effectiveness of the process is regularly reviewed by the process owner to identify areas of improvement
Improvements to the process, that have been identified and agreed for implementation are managed and
tracked to completion
Improvements are identified and instigated based on audits and reviews of the process and are recorded in a
continual service improvement register
Regular customer surveys and stakeholder feedback are used to improve the process and activities

Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Yes or
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attributes
1. All access requests are recorded, verified, authenticated where appropriate, and authorized
The user requesting access is always verified prior to giving access (e.g. by providing a username and
2.
password, or challenge response)
3. Access rights and privileges are granted in accordance with the information security policy
User access is monitored to ensure that users only have access and access levels consistent with that
4.
authorised
5. Access requests are logged and handled separately from incidents, as service requests
6. The backlog of access requests that have exceeded their fulfilment target is actively managed
Customers are kept informed of the progress of access requests and alerted in advance if fulfilment targets
7.
cannot be met and actions agreed
Page 4 of 5
Process outcomes and
outputs
1. Logs of open, resolved and closed access requests are kept
2. Inappropriate and/or unauthorized access is identified and reported to the relevant authority
Page 5 of 5
Interfaces and inputs
This process has
access to
1. The directory services information
2. The information security policy to validate requests for new or changed access rights
Technical
management
function
Page 1 of 5
Function

No?
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No

Yes or
No?
Yes
No

Yes or
No?
Yes
No
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demographics
1. For this site, which option best describes the extent to which the activities associated with this function are undertaken in-house?
Answer: Completly inhouse
2. For this site, approximately how many in-house people are engaged in 1st line technical management function within the organization, i.e. are
within the scope of this assessment? (including full-time, part-time and contractors)
Answer: More than
1000
3. For how long has this site been using ITIL-aligned technical management function?
Answer: > 36 months
Page 2 of 5
Function-generic
attributes

Yes or
No?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

This function has not been formally adopted yet, but some ad hoc activities associated with it are now being
undertaken.
Functional activities are documented, approved and subject to change control
The scope of the function and the interfaces to other dependent functions are documented, approved and
subject to change control
All functional documentation is stored within a centrally, controlled and maintained repository
Management of the function has been formally assigned to an individual for this site and includes the
architecture, tools and overall operation of the domain, the staff and their activities
Functional activities are un-documented and conducted on an ad hoc basis with little consistency
Functional activities are undertaken consistently and according to functional documentation in all areas
Training is provided to new people with a role within the function
People with a role within the function receive training on a regular basis to ensure their skills are consistent
with current procedures, methods and tools
Functional documentation is consistent (based on a standard template) and includes the purpose, objectives,
procedures, roles and metrics

Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No

154

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

There are sufficient resources (people, technology, information and finance) available for the operation of the
function
Functional roles and responsibilities are assigned to named individuals
Functional roles and responsibilities are documented, authorized and approved and subject to change control
Team members carrying out the activities have the skills, experience, competence and knowledge to perform
their role
Functional activities are regularly measured and recorded
Metrics and measurements are used to assess functional performance against agreed targets and objectives
Metrics and measurements are used to assess the effectiveness and quality of the function's outcomes and
stakeholders' requirements and expectations
Regular reports of functional activities and performance are produced, reviewed and reported to internal and
external stakeholders
Compliance to functional procedures is regularly checked by independent assessment or audit
Regular reviews of the function are completed by the function manager and reviewed with stakeholders to
validate continued effectiveness
The tools used to support the function are fit for use
The tools used to support the function are fit for use and purpose
Tools are used to automate functional activities
The use of tools and automation contributes to improved functional efficiency
The use of tools and automation contributes to improved functional effectiveness
Functional and team objectives are subject to documented operational level agreements and are used to drive
activities
Where the operational activities use services provided by an external service provider, the functional
interfaces are subject to contractual conditions and are managed effectively and seamlessly from an end-user
perspective
Where the operational activities use services provided by an external service provider, the tools in use by both
parties are either the same or seamlessly integrated
The function is regularly reviewed and audited for conformance to documented functional procedures
All deviations from, and non-conformances to, the documented procedures are reviewed and actions taken to
remedy or reduce the number and impact of all future deviations and non-conformances

Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
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The performance and outcomes of the functional objectives are measured against agreed operational level
31. agreement targets, using business-/customer-focussed measures and contribute to continual service
improvement
Functional improvements are actively sought, registered, prioritized and implemented, based on the business
32.
value and a business case
33. The efficiency of the function is regularly reviewed by the function manager to identify areas of improvement
The effectiveness of the function is regularly reviewed by the function manager to identify areas of
34.
improvement
Improvements to the function that have been identified and agreed for implementation are managed and
35.
tracked to completion
Improvements are identified and instigated based on audits and reviews of the function and recorded in a
36.
continual service improvement register
37. Regular customer surveys and stakeholder feedback are used to improve the function and activities
Page 3 of 5
Function-specific
attributes

Yes
No
No
No
No
No
No

Yes or
No?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specified key business and IT events and outcomes are monitored to ensure they are met and, if exceptions
are detected, appropriate alerts are raised to the relevant support group
The performance and utilization of services, components, systems and resources are monitored within a
specified range or tolerance and, if exceptions are detected, appropriate alerts are raised to the relevant
support group
Components, systems and resources within the domain are monitored and, if unauthorized changes or usage
are detected, appropriate alerts are raised to the relevant support group
New architectures, technologies, management techniques and solutions are researched and recommended
where business and customer benefits can be realized
Assistance and expertise is provided to all areas with issues within the domain, including the identification and
management of risk, availability, capacity, events, incidents, problems, changes, releases, configuration items
and operational activities
A procedure has been defined and agreed with the customers and the business for providing out-of-hours
support if and when required, and is documented within a service level agreement and operational level
agreements

Yes
No
No
No
Yes
No
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Page 4 of 5
Function outcomes
and outputs
1. A set of technology documentation
2. A set of technical requirements for technology management

Yes or
No?
No
No

1. The change schedule
2. The operational level agreements and commitments

Yes or
No?
No
No

Page 5 of 5
Interfaces and inputs
This function has
access to

Application management function
Page 1 of 5
Function
demographics
1. For this site, which option best describes the extent to which the activities associated with this function are undertaken in-house?
Answer:Completely inhouse
2. For this site, approximately how many in-house people are engaged in 1st line application management function within the organization, i.e.
are within the scope of this assessment? (including full-time, part-time and contractors)
Answer: more than
1000
3. For how long has this site been using ITIL-aligned application management function?
Answer: > 36 months
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Page 2 of 5
Function-generic
attributes

Yes or
No?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

This function has not been formally adopted yet, but some ad hoc activities associated with it are now being
undertaken.
Functional activities are documented, approved and subject to change control
The scope of the function and the interfaces to other dependent functions are documented, approved and
subject to change control
All functional documentation is stored within a centrally, controlled and maintained repository
Management of the function has been formally assigned to an individual for this site and includes the
architecture, tools and overall operation of the domain, the staff and their activities
Functional activities are un-documented and conducted on an ad hoc basis with little consistency
Functional activities are undertaken consistently and according to functional documentation in all areas
Training is provided to new people with a role within the function
People with a role within the function receive training on a regular basis to ensure their skills are consistent
with current procedures, methods and tools
Functional documentation is consistent (based on a standard template) and includes the purpose, objectives,
procedures, roles and metrics
There are sufficient resources (people, technology, information and finance) available for the operation of the
function
Functional roles and responsibilities are assigned to named individuals
Functional roles and responsibilities are documented, authorized and approved and subject to change control
Team members carrying out the activities have the skills, experience, competence and knowledge to perform
their role
Functional activities are regularly measured and recorded
Metrics and measurements are used to assess functional performance against agreed targets and objectives
Metrics and measurements are used to assess the effectiveness and quality of the function's outcomes and
stakeholders' requirements and expectations
Regular reports of functional activities and performance are produced, reviewed and reported to internal and
external stakeholders
Compliance to functional procedures is regularly checked by independent assessment or audit

Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
Yes
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Regular reviews of the function are completed by the function manager and reviewed with stakeholders to
validate continued effectiveness
The tools used to support the function are fit for use
The tools used to support the function are fit for use and purpose
Tools are used to automate functional activities
The use of tools and automation contributes to improved functional efficiency
The use of tools and automation contributes to improved functional effectiveness
Functional and team objectives are subject to documented operational level agreements and are used to drive
activities
Where the operational activities use services provided by an external service provider, the functional
interfaces are subject to contractual conditions and are managed effectively and seamlessly from an end-user
perspective
Where the operational activities use services provided by an external service provider, the tools in use by both
parties are either the same or seamlessly integrated
The function is regularly reviewed and audited for conformance to documented functional procedures
All deviations from, and non-conformances to, the documented procedures are reviewed and actions taken to
remedy or reduce the number and impact of all future deviations and non-conformances
The performance and outcomes of the functional objectives are measured against agreed operational level
agreement targets, using business-/customer-focussed measures and contribute to continual service
improvement
Functional improvements are actively sought, registered, prioritized and implemented, based on the business
value and a business case
The efficiency of the function is regularly reviewed by the function manager to identify areas of improvement
The effectiveness of the function is regularly reviewed by the function manager to identify areas of
improvement
Improvements to the function that have been identified and agreed for implementation are managed and
tracked to completion
Improvements are identified and instigated based on audits and reviews of the function and recorded in a
continual service improvement register
Regular customer surveys and stakeholder feedback are used to improve the function and activities

No
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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Page 3 of 5
Function-specific
attributes
1. Application management is involved in all stages of the application lifecycle
Application management is responsible for ensuring that the information within the applications portfolio is
2.
accurate
Specified key business and IT events and outcomes are monitored to ensure they are met and if exceptions
3.
are detected, appropriate alerts are raised to the relevant support group
The performance and utilization of services, components, systems and resources are monitored within a
4. specified range or tolerance and if exceptions are detected, appropriate alerts are raised to the relevant
support group
Components, systems and resources within the domain are monitored and if unauthorized changes or usage
5.
are detected, appropriate alerts are raised to the relevant support group
New architectures, technologies, management techniques and solutions are researched and recommended
6.
where business and customer benefits can be realized
Assistance and expertise is provided to all areas with issues within the domain, including the identification and
7. management of risk, availability, capacity, events, incidents, problems, changes, releases, CIs and operational
activities
A procedure has been defined and agreed with the customers and the business for providing out-of-hours
8.
support if and when required, and is referenced in service level agreements and operational level agreements
Page 4 of 5
Function outcomes
and outputs
1. An applications portfolio
2. A log of application events
Page 5 of 5
Interfaces and inputs
This function has
access to

Yes or
No?
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No

Yes or
No?
No
No

Yes or
No?
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1. The change schedule
2. The operational level agreements and commitments
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do ITIL

No
Yes
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ANEXO E – Formulário de Avaliação de Maturidade DMM – Data Requirements Definition – Baseline
DRD

Data Requirements Definition
Ensure the data produced and consumed will satisfy business objectives, is understood by all relevant
Purpose
stakeholders, and is consistent with the processes that create and consume the data.
Assess whether
Partially
Largely
Fully
Not
the following
Criteria Are Met
Achieved Achieved Achieved
Criteria
Comment achieved
outcomes are
Y/N
(15% (50% (85(0-15%)
achieved.
50%)
85%)
100%)
The following process
Overall rating for the process
X
outcomes are being achieved:
Data requirements should be
1.1 Stakeholders
consistent with the language
review and
X
of the business and employ
approve data
standard approved business
requirements.
terms when available.
Approved data requirements
often have impacts to the
business glossary, both when
Level 1
they are initially defined and
Performed
also as they change. It is
1.2 The business important to update the
glossary is
business glossary after the
updated with
X
requirements are approved,
approved data
projectby- project. The project
requirements.
lead provides the proposed
additions or modifications to
business terms to data
governance, usually facilitated
by the data management
function.
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1.3 Data
A systematic approach is
requirements are employed to collect,
evaluated and
document, evaluate, prioritize,
adjudicated
and verify data requirements
against
as well as to align them with
deliverables and business objectives, analytical
either confirmed needs, and other consuming
or modified.
or producing applications.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do DMM

X
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ANEXO F – Formulário de Avaliação de Maturidade DMM – Data LifeCycle Management – Baseline
DRD

Data Lifecycle Management
Ensures that the organization understands, maps, inventories, and controls its data flows through business
processes throughout the data lifecycle from creation or acquisition to retirement. Data lifecycle
Purpose
management enables better risk management and supports data quality improvements, particularly in
situations involving large data volumes or high velocity of data movement, and complex and
interdependent processes that share data.
Partially
Largely
Fully
Assess whether the
Not
Criteria Are Met
Achieved Achieved Achieved
following outcomes
Criteria
Comment achieved
Y/N
(15% (50% (85are achieved.
(0-15%)
50%)
85%)
100%)
Level 1
The following process
Performed
Overall rating for the process
X
outcomes are being
achieved:
The definition includes
1.1 The data
traceability from the
lifecycle for a
creation or acquisition of
business
X
source data through
process(es) is
transformations to the
defined and applied.
destination target(s).
1.2 Data
dependencies—
both upstream and Mapping also includes
downstream from
identification of both
X
the initial creation
consumers and producers
or ingest—have
of the data.
been identified and
mapped.
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The organization should
have defined scope and
authoritative sources for at
least one fundamental
shared entity or data set
important to the
business(e.g., customer
entity, transaction history,
etc.).
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do DMM
1.3 Stakeholders
agree on the scope
of data elements
and authoritative
data sources.
either confirmed or
modified.

X
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ANEXO G – Formulário de Avaliação de Maturidade DMM – Provider Management – Baseline
DRD

Provider Management
Optimize internal and external sourcing of data to satisfy business requirements and to manage data
Purpose
provisioning agreements consistently.
Assess whether
Partially
Largely
Fully
Not
the following
Criteria Are Met
Achieved Achieved Achieved
Criteria
Comment achieved
outcomes are
Y/N
(15% (50% (85(0-15%)
achieved.
50%)
85%)
100%)
Level 1
The following process
Overall rating for the process
X
Performed
outcomes are being achieved:
1.1 Data
Data requirements should be
requirements are consistent with the language
translated into
X
of the business and employ
data sourcing
standard approved business
specifications.
terms when available.
1.2 Analysis and Approved data requirements
testing are
often have impacts to the
conducted to
business glossary, both when
verify that
they are initially defined and
procured data
also as they change. It is
meet stated
important to update the
requirements.
business glossary after the
X
requirements are approved,
projectby- project. The project
lead provides the proposed
additions or modifications to
business terms to data
governance, usually facilitated
by the data management
function.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do DMM
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ANEXO H – Formulário de Avaliação de Maturidade COBIT – Manage Assets – Reavaliação
BAI09
Purpose
Assess whether
the following
outcomes are
achieved.

Level 0
Incomplete

Level 1
Performed

Level 2
Managed

The process is not
implemented, or
fails to achieve its
process purpose.
PA 1.1 The
implemented
process achieves
its process
purpose.

Manage Assets
Account for all IT assets and optimise the value provided by these assets.

Criteria

Criteria
Are Met
Y/N

Comment

Fully
Largely
Not
Partially
Achi
Achiev
achieve Achieve
eved
ed
d
d (15%
(85(50% (0-15%) -50%)
100
85%)
%)

At this level, there is little or no evidence of
any achievement of the process purpose.

The following process outcomes are being
achieved:

X

Overall rating for the
process

X

BAI09-O1 Licences are compliant and
aligned with business need.

PA 2.1
Performance
Management - A
measure of the
extent to which
the performance

BAI09-O2 Assets are maintained at optimal
levels.
As a result of full achievement of this
attribute:
a)
Objectives for the performance of
the process are identified.
b)
Performance of the process is
planned and monitored.

X
X

X
X

X
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of the process is
managed.

c)
Performance of the process is
adjusted to meet plans.
d)
Responsibilities and authorities for
performing the process are defined,
assigned and communicated.
e)
Resources and information
necessary for performing the process are
identified, made available, allocated and
used.
f)
Interfaces between the involved
parties are managed to ensure both effec
tive communication and also clear
assignment of responsibility.
PA 2.2 Work
As a result of full achievement of this
Product
attribute:
Management - A
a)
Requirements for the work products
measure of the
of the process are defined.
extent to which
b)
Requirements for documentation
the work products
and control of the work products are defined.
produced by the
c)
Work products are appropriately
process are
identified,
documented, and controlled.
appropriately
managed. The
work products (or
d)
Work products are reviewed in
outputs from the accordance with planned arrangements and
process) are
adjusted as necessary to meet requirements.
defined and
controlled.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do DMM

X

X

X

X
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ANEXO I – Formulário de Avaliação de Maturidade COBIT – Manage Operations – Reavaliação
DSS01

Manage Operations
Purpose

Assess whether the
following outcomes
are achieved.

Level 0
Incomplet
e

Level 1
Performe
d

The process is not
implemented, or
fails to achieve its
process purpose.
PA 1.1 The
implemented
process achieves
its process
purpose.

Deliver IT operational service outcomes as planned.

Criteria

Parti
Largel
Not
ally
y
Fully
achie Achi
Criteria Are
Achiev Achieved
Comment ved eved
Met Y/N
ed
(85(0- (15%
(50% - 100%)
15%)
85%)
50%)

At this level, there is little or no evidence of any
achievement of the process purpose.

The following process outcomes are being
achieved:

X

Overall rating for the
process

X

DSS01-O1 Operational activities are performed
as required and scheduled.

X

DSS01-O2 Operations are monitored,
measured, reported and remediated.

X

PA 2.1 Performance As a result of full achievement of this attribute:
Management - A
a)
Objectives for the performance of the
Level 2
measure of the
process
are
identified.
Managed
extent to which the
b)
Performance of the process is planned
performance of the and monitored.

X
X

X
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process is
managed.

c)
Performance of the process is
adjusted to meet plans.
d)
Responsibilities and authorities for
performing the process are defined, assigned
and communicated.
e)
Resources and information necessary
for performing the process are identified, made
available, allocated and used.
f)
Interfaces between the involved par
ties are managed to ensure both effective c
ommunication and also clear assignment of
responsibility.

PA 2.2 Work
As a result of full achievement of this attribute:
Product
Management - A
a)
Requirements for the work products of
measure of the
the process are defined.
extent to which the
b)
Requirements for documentation and
work products
control of the work products are defined.
produced by the
c)
Work products are appropriately
process are
identified,
documented, and controlled.
appropriately
managed. The work
products (or
d)
Work products are reviewed in
outputs from the accordance with planned arrangements and
process) are
adjusted as necessary to meet requirements.
defined and
controlled.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do COBIT

X

X

X

X

X
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ANEXO J – Formulário de Avaliação de Maturidade COBIT – Monitor and Evaluate Performance and Conformance – Reavaliação
MEA01

Monitor and Evaluate Performance and Conformance
Purpose

Assess whether the
following outcomes
are achieved.

Level 0
Incomplete

Level 1
Performed

The process is not
implemented, or fails
to achieve its process
purpose.
PA 1.1 The
implemented process
achieves its process
purpose.

Provide transparency of performance and conformance and drive achievement of goals.

Criteria

Criteria
Are
Met
Y/N

Comment

Largel
Fully
Not
Partially
y
Achiev
achieve Achieve Achiev
ed
d
d (15% ed
(85(0-15%)
50%)
(50% 100%)
85%)

At this level, there is little or no evidence
of any achievement of the process
purpose.
The following process outcomes are
being achieved:

X

Overall rating for
the process

X

MEA01-O1 Goals and metrics are
approved by the stakeholders.
MEA01-O2 Processes are measured
against agreed-on goals and metrics.
MEA01-O3 The enterprise monitoring,
assessing and informing approach is
effective and operational.

X
X

X
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MEA01-O4 Goals and metrics are
integrated within enterprise monitoring
systems.

Level 2
Managed

MEA01-O5 Process reporting on
performance and conformance is useful
and timely.
As a result of full achievement of this
attribute:
a)
Objectives for the performance of
the process are identified.
b)
Performance of the process is
planned and monitored.
c)
Performance of the process is
PA 2.1 Performance
adjusted to meet plans.
Management - A
d)
Responsibilities and authorities
measure of the extent
for
performing
the process are defined,
to which the
assigned
and
communicated.
performance of the
e)
Resources and information
process is managed.
necessary for performing the process are
identified, made available, allocated and
used.
f)
Interfaces between the involve
d parties are managed to ensure both
effective communication and also clear
assignment of responsibility.
PA 2.2 Work Product As a result of full achievement of this
attribute:
Management - A
measure of the extent
a)
Requirements for the work
to which the work
products of the process are defined.
products produced by
b)
Requirements for documentation
the process are
and
control
of the work products are
appropriately

X

X

X
X
X
X

X

X

X
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managed. The work
products (or outputs
from the process) are
defined and
controlled.

defined.

c)
Work products are appropriately
identified, documented, and controlled.
d)
Work products are reviewed in
accordance with planned arrangements
and adjusted as necessary to meet
requirements.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do COBIT
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ANEXO K – Formulário de Avaliação de Maturidade ITIL – Reavaliação
Request fulfilment
Page 1 of 5
Process demographics
1. For this site, which option best describes the extent to which the activities associated with this process are undertaken in-house?
Answer: Completely in-house
2. For this site, approximately how many in-house people are engaged in 1st line request fulfilment within the organization, i.e. are within the
scope of this assessment? (including full-time, part-time and contractors)
Answer: More than 1000
3. For how long has this site been using ITIL-aligned request fulfilment?
Answer: > 36 months
Page 2 of 5
Process-generic attributes
1. This process has been formally adopted with at least some ad hoc process activities being undertaken.
2. Process activities are documented, approved and subject to change control
The scope of the process and the interfaces to other dependent processes are documented, approved
3.
and subject to change control
4. All process documentation is stored within a centrally, controlled and maintained repository
5. Ownership of the process has been formally assigned to an individual for this site
6. Where there are other sites, there is only one process owner in the organization
7. Process activities are documented and consistently performed
8. Process activities are undertaken consistently and according to process documentation in all areas
9. Training is provided to new people with a role within the process

Yes
or
No?
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

People with a role within the process receive training on a regular basis to ensure their skills are
consistent with current procedures, methods and tools
Process documentation is consistent (based on a standard process template) and includes the policy,
purpose, objectives, procedures, roles and metrics
There are sufficient resources (people, technology, information and finance) available for the operation
of the process
Process roles and responsibilities are assigned to named individuals
Process roles and responsibilities are documented, authorized and approved, and subject to change
control
Team members carrying out the activities have the skills, experience, competence and knowledge to
perform their role
Process activities are regularly measured and recorded
Metrics and measurements are used to assess process performance against agreed process targets
and objectives
Metrics and measurements are used to assess the effectiveness and quality of the process outcomes
and stakeholders' requirements and expectations
Regular reports of process activities and performance are produced, reviewed and reported to internal
and external stakeholders
Compliance to the process and procedures is regularly checked by independent assessment or audit
Regular process reviews are completed by the process owner and reviewed with stakeholders to
validate continued effectiveness
The tools used to support the process are fit for use
The tools used to support the process are fit for use and purpose
Tools are used to automate the process
The use of tools and automation contributes to improved process efficiency
The use of tools and automation contributes to improved process effectiveness
The process is part of an integrated set of service management processes encompassing all stages of
the service lifecycle
Process activities and responsibilities that span more than one team are subject to operational level
agreements
Where the process spans both in-house provision and services provided by an external service provider,
the interfaces are subject to contractual conditions and are managed effectively and seamlessly from an

No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

end-user perspective
Where the process spans both in-house provision and services provided by an external service provider,
the tools in use by both parties are either the same or seamlessly integrated
The process is regularly reviewed and audited for conformance to documented process procedures
All deviations from, and non-conformances to, the documented process procedures are reviewed and
actions taken to remedy or reduce the number and impact of all future deviations and non-conformances
The performance and outcomes of the process are assessed using business-/customer-focussed
measures and contribute to continual process improvement
Process improvements are actively sought, registered, prioritized and implemented, based on the
business value and a business case
The efficiency of the process is regularly reviewed by the process owner to identify areas of
improvement
The effectiveness of the process is regularly reviewed by the process owner to identify areas of
improvement
Improvements to the process, that have been identified and agreed for implementation are managed
and tracked to completion
Improvements are identified and instigated based on audits and reviews of the process and are
recorded in a continual service improvement register
Regular customer surveys and stakeholder feedback are used to improve the process and activities

No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No

Page 3 of 5
Yes
or
No?

Process-specific attributes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The distinction between service requests and a normal change that should follow the change
management process is clearly defined
All service requests are recorded
All service requests are validated for the correct level of authorization before being actioned
The backlog of service requests that have exceeded their fulfilment target is actively managed
All service request priorities are subject to pre-defined fulfilment times (may be internal, not necessarily
within a service level agreement)
Targets for service request fulfilment are documented and agreed with the business

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
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7.

Customers are kept informed of the progress of service requests and alerted in advance if fulfilment
targets cannot be met and actions agreed

Yes

Page 4 of 5
Process outcomes and
outputs
1. Logs of open, resolved and closed service requests are kept
Logs of open service requests are maintained and include information on the current status and
2.
progress

Yes
or
No?
Yes
Yes

Page 5 of 5
Interfaces and inputs
This process has access to
1. Service level agreements, operational level agreements and request fulfilment service levels/targets

Yes
or
No?
Yes

Access management
Page 1 of 5
Process demographics
1. For this site, which option best describes the extent to which the activities associated with this process are undertaken in-house?
Answer: Completely in-house
2. For this site, approximately how many in-house people are engaged in 1st line access management within the organization, i.e. are within the
scope of this assessment? (including full-time, part-time and contractors)
Answer: More than 1000
3. For how long has this site been using ITIL-aligned access management?
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Answer: > 36 months
Page 2 of 5
Process-generic attributes
1. This process has been formally adopted with at least some ad hoc process activities being undertaken.
2. Process activities are documented, approved and subject to change control
The scope of the process and the interfaces to other dependent processes are documented, approved
3.
and subject to change control
4. All process documentation is stored within a centrally, controlled and maintained repository
5. Ownership of the process has been formally assigned to an individual for this site
6. Where there are other sites, there is only one process owner in the organization
7. Process activities are documented and consistently performed
8. Process activities are undertaken consistently and according to process documentation in all areas
9. Training is provided to new people with a role within the process
People with a role within the process receive training on a regular basis to ensure their skills are
10.
consistent with current procedures, methods and tools
Process documentation is consistent (based on a standard process template) and includes the policy,
11.
purpose, objectives, procedures, roles and metrics
There are sufficient resources (people, technology, information and finance) available for the operation
12.
of the process
13. Process roles and responsibilities are assigned to named individuals
Process roles and responsibilities are documented, authorized and approved, and subject to change
14.
control
Team members carrying out the activities have the skills, experience, competence and knowledge to
15.
perform their role
16. Process activities are regularly measured and recorded
Metrics and measurements are used to assess process performance against agreed process targets
17.
and objectives
18. Metrics and measurements are used to assess the effectiveness and quality of the process outcomes

Yes
or
No?
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

and stakeholders' requirements and expectations
Regular reports of process activities and performance are produced, reviewed and reported to internal
and external stakeholders
Compliance to the process and procedures is regularly checked by independent assessment or audit
Regular process reviews are completed by the process owner and reviewed with stakeholders to
validate continued effectiveness
The tools used to support the process are fit for use
The tools used to support the process are fit for use and purpose
Tools are used to automate the process
The use of tools and automation contributes to improved process efficiency
The use of tools and automation contributes to improved process effectiveness
The process is part of an integrated set of service management processes encompassing all stages of
the service lifecycle
Process activities and responsibilities that span more than one team are subject to operational level
agreements
Where the process spans both in-house provision and services provided by an external service provider,
the interfaces are subject to contractual conditions and are managed effectively and seamlessly from an
end-user perspective
Where the process spans both in-house provision and services provided by an external service provider,
the tools in use by both parties are either the same or seamlessly integrated
The process is regularly reviewed and audited for conformance to documented process procedures
All deviations from, and non-conformances to, the documented process procedures are reviewed and
actions taken to remedy or reduce the number and impact of all future deviations and non-conformances
The performance and outcomes of the process are assessed using business-/customer-focussed
measures and contribute to continual process improvement
Process improvements are actively sought, registered, prioritized and implemented, based on the
business value and a business case
The efficiency of the process is regularly reviewed by the process owner to identify areas of
improvement
The effectiveness of the process is regularly reviewed by the process owner to identify areas of
improvement
Improvements to the process, that have been identified and agreed for implementation are managed

Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
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and tracked to completion
Improvements are identified and instigated based on audits and reviews of the process and are
38.
recorded in a continual service improvement register
39. Regular customer surveys and stakeholder feedback are used to improve the process and activities

No
No

Page 3 of 5
Process-specific attributes
1. All access requests are recorded, verified, authenticated where appropriate, and authorized
The user requesting access is always verified prior to giving access (e.g. by providing a username and
2.
password, or challenge response)
3. Access rights and privileges are granted in accordance with the information security policy
User access is monitored to ensure that users only have access and access levels consistent with that
4.
authorised
5. Access requests are logged and handled separately from incidents, as service requests
6. The backlog of access requests that have exceeded their fulfilment target is actively managed
Customers are kept informed of the progress of access requests and alerted in advance if fulfilment
7.
targets cannot be met and actions agreed

Yes
or
No?
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Page 4 of 5
Process outcomes and
outputs
1. Logs of open, resolved and closed access requests are kept
2. Inappropriate and/or unauthorized access is identified and reported to the relevant authority

Yes
or
No?
Yes
No

Page 5 of 5
Interfaces and inputs
This process has access to

Yes
or
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1. The directory services information
2. The information security policy to validate requests for new or changed access rights

No?
Yes
No

Technical management function
Page 1 of 5
Function demographics
1. For this site, which option best describes the extent to which the activities associated with this function are undertaken in-house?
Answer: Completly in-house
2. For this site, approximately how many in-house people are engaged in 1st line technical management function within the organization, i.e. are
within the scope of this assessment? (including full-time, part-time and contractors)
Answer: More than 1000
3. For how long has this site been using ITIL-aligned technical management function?
Answer: > 36 months
Page 2 of 5
Yes
or
No?

Function-generic attributes
1.
2.
3.
4.
5.

This function has not been formally adopted yet, but some ad hoc activities associated with it are now
being undertaken.
Functional activities are documented, approved and subject to change control
The scope of the function and the interfaces to other dependent functions are documented, approved
and subject to change control
All functional documentation is stored within a centrally, controlled and maintained repository
Management of the function has been formally assigned to an individual for this site and includes the
architecture, tools and overall operation of the domain, the staff and their activities

Yes
No
Yes
Yes
Yes
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6. Functional activities are un-documented and conducted on an ad hoc basis with little consistency
7. Functional activities are undertaken consistently and according to functional documentation in all areas
8. Training is provided to new people with a role within the function
People with a role within the function receive training on a regular basis to ensure their skills are
9.
consistent with current procedures, methods and tools
Functional documentation is consistent (based on a standard template) and includes the purpose,
10.
objectives, procedures, roles and metrics
There are sufficient resources (people, technology, information and finance) available for the operation
11.
of the function
12. Functional roles and responsibilities are assigned to named individuals
Functional roles and responsibilities are documented, authorized and approved and subject to change
13.
control
Team members carrying out the activities have the skills, experience, competence and knowledge to
14.
perform their role
15. Functional activities are regularly measured and recorded
Metrics and measurements are used to assess functional performance against agreed targets and
16.
objectives
Metrics and measurements are used to assess the effectiveness and quality of the function's outcomes
17.
and stakeholders' requirements and expectations
Regular reports of functional activities and performance are produced, reviewed and reported to internal
18.
and external stakeholders
19. Compliance to functional procedures is regularly checked by independent assessment or audit
Regular reviews of the function are completed by the function manager and reviewed with stakeholders
20.
to validate continued effectiveness
21. The tools used to support the function are fit for use
22. The tools used to support the function are fit for use and purpose
23. Tools are used to automate functional activities
24. The use of tools and automation contributes to improved functional efficiency
25. The use of tools and automation contributes to improved functional effectiveness
Functional and team objectives are subject to documented operational level agreements and are used
26.
to drive activities

Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

182

Where the operational activities use services provided by an external service provider, the functional
27. interfaces are subject to contractual conditions and are managed effectively and seamlessly from an
end-user perspective
Where the operational activities use services provided by an external service provider, the tools in use
28.
by both parties are either the same or seamlessly integrated
29. The function is regularly reviewed and audited for conformance to documented functional procedures
All deviations from, and non-conformances to, the documented procedures are reviewed and actions
30.
taken to remedy or reduce the number and impact of all future deviations and non-conformances
The performance and outcomes of the functional objectives are measured against agreed operational
31. level agreement targets, using business-/customer-focussed measures and contribute to continual
service improvement
Functional improvements are actively sought, registered, prioritized and implemented, based on the
32.
business value and a business case
The efficiency of the function is regularly reviewed by the function manager to identify areas of
33.
improvement
The effectiveness of the function is regularly reviewed by the function manager to identify areas of
34.
improvement
Improvements to the function that have been identified and agreed for implementation are managed and
35.
tracked to completion
Improvements are identified and instigated based on audits and reviews of the function and recorded in
36.
a continual service improvement register
37. Regular customer surveys and stakeholder feedback are used to improve the function and activities

No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No

Page 3 of 5
Yes
or
No?

Function-specific attributes
Specified key business and IT events and outcomes are monitored to ensure they are met and, if
exceptions are detected, appropriate alerts are raised to the relevant support group
The performance and utilization of services, components, systems and resources are monitored within a
2. specified range or tolerance and, if exceptions are detected, appropriate alerts are raised to the relevant
support group
1.

Yes
Yes
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Components, systems and resources within the domain are monitored and, if unauthorized changes or
usage are detected, appropriate alerts are raised to the relevant support group
New architectures, technologies, management techniques and solutions are researched and
4.
recommended where business and customer benefits can be realized
Assistance and expertise is provided to all areas with issues within the domain, including the
5. identification and management of risk, availability, capacity, events, incidents, problems, changes,
releases, configuration items and operational activities
A procedure has been defined and agreed with the customers and the business for providing out-of6. hours support if and when required, and is documented within a service level agreement and operational
level agreements
3.

Yes
No
Yes
No

Page 4 of 5

1. A set of technology documentation
2. A set of technical requirements for technology management

Yes
or
No?
No
No

1. The change schedule
2. The operational level agreements and commitments

Yes
or
No?
No
Yes

Function outcomes and
outputs

Page 5 of 5
Interfaces and inputs
This function has access to

Application management function
Page 1 of 5
Function demographics
1. For this site, which option best describes the extent to which the activities associated with this function are undertaken in-house?

184

Answer:Completely in-house
2. For this site, approximately how many in-house people are engaged in 1st line application management function within the organization, i.e.
are within the scope of this assessment? (including full-time, part-time and contractors)
Answer: more than 1000
3. For how long has this site been using ITIL-aligned application management function?
Answer: > 36 months
Page 2 of 5
Yes
or
No?

Function-generic attributes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

This function has not been formally adopted yet, but some ad hoc activities associated with it are now
being undertaken.
Functional activities are documented, approved and subject to change control
The scope of the function and the interfaces to other dependent functions are documented, approved
and subject to change control
All functional documentation is stored within a centrally, controlled and maintained repository
Management of the function has been formally assigned to an individual for this site and includes the
architecture, tools and overall operation of the domain, the staff and their activities
Functional activities are un-documented and conducted on an ad hoc basis with little consistency
Functional activities are undertaken consistently and according to functional documentation in all areas
Training is provided to new people with a role within the function
People with a role within the function receive training on a regular basis to ensure their skills are
consistent with current procedures, methods and tools
Functional documentation is consistent (based on a standard template) and includes the purpose,
objectives, procedures, roles and metrics
There are sufficient resources (people, technology, information and finance) available for the operation
of the function

Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
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12. Functional roles and responsibilities are assigned to named individuals
Functional roles and responsibilities are documented, authorized and approved and subject to change
13.
control
Team members carrying out the activities have the skills, experience, competence and knowledge to
14.
perform their role
15. Functional activities are regularly measured and recorded
Metrics and measurements are used to assess functional performance against agreed targets and
16.
objectives
Metrics and measurements are used to assess the effectiveness and quality of the function's outcomes
17.
and stakeholders' requirements and expectations
Regular reports of functional activities and performance are produced, reviewed and reported to internal
18.
and external stakeholders
19. Compliance to functional procedures is regularly checked by independent assessment or audit
Regular reviews of the function are completed by the function manager and reviewed with stakeholders
20.
to validate continued effectiveness
21. The tools used to support the function are fit for use
22. The tools used to support the function are fit for use and purpose
23. Tools are used to automate functional activities
24. The use of tools and automation contributes to improved functional efficiency
25. The use of tools and automation contributes to improved functional effectiveness
Functional and team objectives are subject to documented operational level agreements and are used
26.
to drive activities
Where the operational activities use services provided by an external service provider, the functional
27. interfaces are subject to contractual conditions and are managed effectively and seamlessly from an
end-user perspective
Where the operational activities use services provided by an external service provider, the tools in use
28.
by both parties are either the same or seamlessly integrated
29. The function is regularly reviewed and audited for conformance to documented functional procedures
All deviations from, and non-conformances to, the documented procedures are reviewed and actions
30.
taken to remedy or reduce the number and impact of all future deviations and non-conformances
The performance and outcomes of the functional objectives are measured against agreed operational
31.
level agreement targets, using business-/customer-focussed measures and contribute to continual

Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

service improvement
Functional improvements are actively sought, registered, prioritized and implemented, based on the
business value and a business case
The efficiency of the function is regularly reviewed by the function manager to identify areas of
improvement
The effectiveness of the function is regularly reviewed by the function manager to identify areas of
improvement
Improvements to the function that have been identified and agreed for implementation are managed and
tracked to completion
Improvements are identified and instigated based on audits and reviews of the function and recorded in
a continual service improvement register
Regular customer surveys and stakeholder feedback are used to improve the function and activities

Yes
No
No
No
Yes
No

Page 3 of 5
Function-specific attributes
1. Application management is involved in all stages of the application lifecycle
Application management is responsible for ensuring that the information within the applications portfolio
2.
is accurate
Specified key business and IT events and outcomes are monitored to ensure they are met and if
3.
exceptions are detected, appropriate alerts are raised to the relevant support group
The performance and utilization of services, components, systems and resources are monitored within a
4. specified range or tolerance and if exceptions are detected, appropriate alerts are raised to the relevant
support group
Components, systems and resources within the domain are monitored and if unauthorized changes or
5.
usage are detected, appropriate alerts are raised to the relevant support group
New architectures, technologies, management techniques and solutions are researched and
6.
recommended where business and customer benefits can be realized
Assistance and expertise is provided to all areas with issues within the domain, including the
7. identification and management of risk, availability, capacity, events, incidents, problems, changes,
releases, CIs and operational activities

Yes
or
No?
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
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A procedure has been defined and agreed with the customers and the business for providing out-of8. hours support if and when required, and is referenced in service level agreements and operational level
agreements

No

Page 4 of 5
Function outcomes and
outputs
1. A log of application events

Yes
or
No?
Yes

Page 5 of 5
Interfaces and inputs
This function has access to
1. A library of operational information and documentation
2. The operational level agreements and commitments
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do ITIL

Yes
or
No?
No
Yes
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ANEXO L – Formulário de Avaliação de Maturidade DMM – Data Requirements Definition – Reavaliação
DRD

Data Requirements Definition
Ensure the data produced and consumed will satisfy business objectives, is understood by all relevant
Purpose
stakeholders, and is consistent with the processes that create and consume the data.
Assess whether
Partially
Largely
Fully
Not
the following
Criteria Are Met
Achieved Achieved Achieved
Criteria
Comment achieved
outcomes are
Y/N
(15% (50% (85(0-15%)
achieved.
50%)
85%)
100%)
The following process
Overall rating for the process
X
outcomes are being achieved:
Data requirements should be
1.1 Stakeholders
consistent with the language
review and
X
of the business and employ
approve data
standard approved business
requirements.
terms when available.
Approved data requirements
often have impacts to the
business glossary, both when
Level 1
they are initially defined and
Performed
also as they change. It is
1.2 The business important to update the
glossary is
business glossary after the
updated with
X
requirements are approved,
approved data
projectby- project. The project
requirements.
lead provides the proposed
additions or modifications to
business terms to data
governance, usually facilitated
by the data management
function.
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1.3 Data
A systematic approach is
requirements are employed to collect,
evaluated and
document, evaluate, prioritize,
adjudicated
and verify data requirements
against
as well as to align them with
deliverables and business objectives, analytical
either confirmed needs, and other consuming
or modified.
or producing applications.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do DMM

X
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ANEXO M – Formulário de Avaliação de Maturidade DMM – Data LifeCycle Management – Reavaliação
DRD

Data Lifecycle Management
Ensures that the organization understands, maps, inventories, and controls its data flows through business
processes throughout the data lifecycle from creation or acquisition to retirement. Data lifecycle
Purpose
management enables better risk management and supports data quality improvements, particularly in
situations involving large data volumes or high velocity of data movement, and complex and
interdependent processes that share data.
Partially
Largely
Fully
Assess whether the
Not
Criteria Are Met
Achieved Achieved Achieved
following outcomes
Criteria
Comment achieved
Y/N
(15% (50% (85are achieved.
(0-15%)
50%)
85%)
100%)
Level 1
The following process
Performed
Overall rating for the process
X
outcomes are being
achieved:
The definition includes
1.1 The data
traceability from the
lifecycle for a
creation or acquisition of
business
X
source data through
process(es) is
transformations to the
defined and applied.
destination target(s).
1.2 Data
dependencies—
both upstream and Mapping also includes
downstream from
identification of both
X
the initial creation
consumers and producers
or ingest—have
of the data.
been identified and
mapped.
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The organization should
have defined scope and
authoritative sources for at
least one fundamental
shared entity or data set
important to the
business(e.g., customer
entity, transaction history,
etc.).
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do DMM
1.3 Stakeholders
agree on the scope
of data elements
and authoritative
data sources.
either confirmed or
modified.

X
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ANEXO N – Formulário de Avaliação de Maturidade DMM – Data LifeCycle Management – Reavaliação
DRD

Provider Management
Optimize internal and external sourcing of data to satisfy business requirements and to manage data
Purpose
provisioning agreements consistently.
Assess whether
Partially
Largely
Fully
Not
the following
Criteria Are Met
Achieved Achieved Achieved
Criteria
Comment achieved
outcomes are
Y/N
(15% (50% (85(0-15%)
achieved.
50%)
85%)
100%)
Level 1
The following process
Overall rating for the process
X
Performed
outcomes are being achieved:
1.1 Data
Data requirements should be
requirements are consistent with the language
translated into
X
of the business and employ
data sourcing
standard approved business
specifications.
terms when available.
1.2 Analysis and Approved data requirements
testing are
often have impacts to the
conducted to
business glossary, both when
verify that
they are initially defined and
procured data
also as they change. It is
meet stated
important to update the
requirements.
business glossary after the
X
requirements are approved,
projectby- project. The project
lead provides the proposed
additions or modifications to
business terms to data
governance, usually facilitated
by the data management
function.
Fonte: Elaborado pelo autor com questões do formulário do DMM

