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RESUMO

No mundo atual altamente globalizado e competitivo as organizações necessitam de
informações confiáveis para subsidiar seus processos de tomada de decisão. Nesse contexto os
sistemas de data warehousing (SDW) assumem uma importância crescente. Porém, para que
as organizações possam se beneficiar dessas tecnologias é imprescindível que as informações
utilizadas apresentem qualidade compatível com as necessidades.
Para monitorar o grau de qualidade dos dados, e apoiar a administração dos SDW, é
desenvolvido um estudo de caso no qual é testada, em um ambiente de negócios, uma
estrutura para controle da qualidade com a utilização de indicadores quantitativos. Esta
estrutura é baseada no metamodelo para qualidade em SDW proposto por P. Vassiliadis. Na
definição dos indicadores de qualidade é empregado o modelo Goal-Question-Metric(GQM),
o qual possibilita a criação dos objetivos de qualidade vinculados aos objetivos da
organização e às perspectivas dos usuários das informações. E, a partir dos objetivos de
qualidade são derivados os indicadores de qualidade.
O método da Ponderação Aditiva Simples (SAW) é utilizado para o cálculo dos valores dos
indicadores. Os valores dos indicadores são armazenados numa base de dados, o que
possibilita análises históricas, e sua adoção como instrumento auxiliar para o planejamento e
controle de ações de melhoria de qualidade.
A estrutura apresentada no estudo de caso permite a implementação de diferentes critérios de
qualidade de dados, e também pode ser construída de forma modular, por etapas, até abranger
todo o DW.

Palavras-chave: Qualidade de dados; Avaliação da Qualidade de Dados; Métricas de
Qualidade; Administração de Dados; Data Warehouse; Business Intelligence.

ABSTRACT
Quality Control in Data Warehousing Systems: A Case Study
In the current globalized and competitive world, organizations need reliable information to
support their decision making processes. In this context, the data warehousing systems (DWS)
assume fundamental importance. However, to take advantage of these technologies, it is
essential that the information is in the appropriate level of quality.
To track the level of data quality and support the DWS administration, is developed a case
study in which is tested, in a business environment, a framework to control the quality with
the use of quantitative indicators. This framework is based on the quality Metamodel for
DWS, proposed by P. Vassiliadis. In the definition of quality indicators the Goal-QuestionMetric (GQM) model is employed, which allows the creation of quality goals linked to the
organization objectives and user perspectives. Also the quality indicators are derived from the
quality goals.
The Simple Additive Weighting (SAW) method is used to calculate the values of the
indicators. The values of the indicators are stored in a database, which enables historical
analysis and the adoption of the framework as a tool to assist the planning and control of
actions to improve quality.
The framework presented allows the implementation of different data quality approaches, and
can also be built in stages, until the DW is entirely covered.

Keywords: Data Quality; Data Quality Assessment; Quality Metrics; Data Management;
Data Warehouse; Business Intelligence.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 MOTIVAÇÃO
No mundo atual as informações são transmitidas instantaneamente a todos os pontos e a
economia está globalizada, tornando a competição entre as organizações acirrada. Assim as
organizações cujos processos, produtos e serviços são intensivos em tecnologia e
conhecimento, necessitam obter informações e tomar decisões com rapidez.
Para atender essa demanda de informações foi desenvolvido a partir dos anos 90 um conjunto
de conceitos, tecnologias e soluções denominados data warehouse, On-Line Analytical
Processing (OLAP), sistemas de suporte a decisão, business intelligence, data mining, entre
outros. O objetivo dessas tecnologias é transformar dados em informação e informação em
conhecimento[GOLF01].
Os sistemas de data warehousing (SDW), segundo VASSILIADIS [VASSI01], são formados
pelos componentes: 1) Fonte de dados, 2) Operational Data Store (ODS), 3) Data Warehouse
(DW), 4) Data Mart / OLAP. A figura 1.1 apresenta um esquema com esses componentes.

FONTES

ERP

ODS

DW

OLAP DATAMART

ETL

Processos Extração,
Transformação,
E Carga

metadados

Figura 1.1 Sistemas de data warehousing

Esses componentes são formados por elementos os quais são todo e qualquer objeto que faça
parte dos sistemas de Data Warehousing, por exemplo, uma tabela relacional, uma coluna de
tabela, um índice de tabela, uma constraint, uma atividade, um processo (um conjunto de
atividades).
Este ambiente, segundo BERTI-´EQUILLE [BERT01], pode contribuir decisivamente na
obtenção de novos conhecimentos, novos conceitos e padrões para suporte ao processo
decisório. Mas nem sempre os dados são selecionados de forma criteriosa nem a qualidade
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controlada adequadamente. Ainda, sob a sigla ETL (Extraction-Transformation-Loading) são
agrupadas as mais proeminentes atividades de preparação dos dados para carga no data
warehouse. Os processos de extração, transformação são complexos, caros e críticos, ainda
que inúmeras ferramentas especializadas existam no mercado.
Os processos ETL não podem ser considerados como grandes queries, mais realístico é tratálos como transações complexas. Além disso, nos fluxos ETL existem processos que são
executados em diferentes ambientes, simultaneamente ou não, e em geral sob restrição de
tempo, tornando ainda mais crítica sua administração e manutenção da qualidade adequada
[SIMI01]. Resumindo as conclusões de Kimball [KIMB01] sobre os processos ETL: A
realidade mais importante é a notável complexidade de desenvolvimento e operação de um
sistema ETL.
O estágio inicial dos processos ETL, a obtenção dos dados, está vinculado aos diversos
sistemas transacionais, os quais apresentam características e especificidades próprias em cada
organização. Em conseqüência, esses processos devem ser desenvolvidos, customizados, para
cada ambiente. Dessa vinculação decorrem problemas adicionais de manutenção sempre que a
organização sofre mudanças como, por exemplo, as ocasionadas por alterações de objetivos,
de estratégias, de estrutura organizacional, incorporações, fusões, criação de novas áreas de
negócios. Essas mudanças afetam os processos ETL e criam dificuldades para a manutenção
da qualidade dos dados nos níveis adequados.
Diversas ferramentas que facilitam a implementação dessas funções estão disponíveis no
mercado, porém o treinamento específico necessário, recursos humanos altamente
especializados, o não atendimento de todos os requisitos exigidos, associados ao alto
investimento inicial, restringem a utilização das mesmas, fazendo com que muitas empresas
optem pela construção interna desses processos.
É de fundamental importância que as organizações disponham de processos ETL confiáveis,
flexíveis, e que possam ser mantidos com segurança, mesmo não se utilizando de ferramentas
específicas para estas atividades. É desejável que essas atividades sejam administradas sob um
processo de melhoria contínua de qualidade. E, para isso são necessários dados sobre as
atividades dos processos e também sobre os dados processados. Esses dados devem ser
obtidos por de medições, constantes e freqüentes, para que se possa avaliar ao longo do
tempo, e de forma objetiva, o nível de qualidade dos mesmos. Com base nessas avaliações
devem ser implementadas ações com o objetivo de se atingir o grau de qualidade desejado, e,
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que essa melhoria seja refletida na qualidade dos dados fornecidos às etapas seguintes do
ambiente de BI (Business Intelligence), melhorando, em conseqüência, o processo de tomada
de decisão.
1.2 OBJETIVO
Fazer um estudo de caso baseado no metamodelo de qualidade proposto por P. Vassiliadis
[VASSI01], nos conceitos estabelecidos pelo Goal-Question-Metric (GQM) [BASI01], e
utilizando o método da Ponderação Aditiva Simples (SAW) [NAUM01], com a finalidade de
mostrar a validade dos mesmos num exemplo prático de avaliação da qualidade de dados em
um ambiente de negócios.
Para construção do estudo de caso será desenvolvida uma estrutura composta por um
repositório de qualidade e por serviços de software. O repositório de qualidade armazenará os
valores coletados para as medidas, e os indicadores do grau de qualidade dos diversos
elementos do SDW. Os serviços de software são responsáveis pela coleta, cálculos e
manutenção dos dados.
‘Indicador do grau de qualidade’ é uma métrica cujo valor indica o grau de qualidade de
determinado aspecto do elemento, ou conjunto de elementos, ao qual se refere. O indicador é
calculado com a utilização de fórmula própria, e utiliza os valores coletados para as medidas
que participam desta fórmula.
‘Serviços de software’ são formados por um conjunto de programas de computador cuja
finalidade é prover os serviços de geração e manutenção dos dados no repositório. Os
programas devem coletar os valores das medidas, e calcular os indicadores de qualidade
referentes aos dados, e às operações dos processos. A partir dos dados coletados, e com a
aplicação da fórmula de cálculo de cada indicador, será obtido o grau de qualidade. Todos os
valores, coletados e calculados, serão armazenados em caráter permanente no repositório de
qualidade, formando uma base histórica.
Esta estrutura permite contemplar os diferentes elementos que compõem um sistema de data
warehousing, e pode suportar a avaliação dos dados com o uso de diferentes critérios de
qualidade. Pretende-se, para a construção do estudo de caso em questão, criar um conjunto de
métricas, que atenderão critérios de qualidade pré-determinados.
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A construção do estudo de caso pode ser feita de forma modular, ou seja, contemplar na
primeira etapa apenas um conjunto de objetos do SDW. E, nas etapas subseqüentes ir
ampliando o escopo, de forma progressiva, até contemplar todo o SDW.

1.3 METODOLOGIA DE TRABALHO
A pesquisa bibliográfica para efeito deste trabalho baseia-se na localização de documentos
principalmente sobre os assuntos data warehouse, ETL, processos ETL, sistemas de métricas.
E, inclui visitas à biblioteca do IPT e aos sites de referência sobre software, tais como,
www.ieee.org, www.acm.org, www.sei.cmu.edu. Por esta pesquisa observa-se que aumentou
a quantidade de trabalhos específicos sobre o assunto ETL nos últimos anos.
Na leitura dos documentos levantados um conjunto deles apresenta uma importância maior e
exigem um estudo mais detalhado por abordar assuntos diretamente relacionados com este
trabalho. Este conjunto é formado pelos livros de Jack Olson [OLSO01], de Thomas C.
Redman [REDM01], de Larry P. English [ENGL01], de Ralph Kimball [KIMB01], e, pelos
artigos publicados por Sergio Luján-Mora, e Juan Trujillo, [TRUJI01], [LUJA01], [LUJA02],
por Panos Vassiliadis[VASSI01], e, de Victor R. Basili [BASI01].
No estudo de processos ETL os dados desempenham papel central, portanto os conceitos de
qualidade de dados são fundamentais para o trabalho aqui desenvolvido. Por isso, são
estudados os conceitos de qualidade da informação e, no capítulo 2 são descritos os conceitos
e critérios de qualidade.
Para que se possa avaliar a qualidade dos dados, do ambiente e dos processos ETL, é
necessário que se tenha algum método quantitativo. É estudado e apresentado o modelo de
métricas para avaliação de software, o Goal Question Metric (GQM).
A seguir é apresentado em detalhes o metamodelo proposto por Vassiliadis [VASSI01] no
qual são integrados os conceitos de qualidade em sistemas de data warehousing com um
sistema de métricas. A partir do metamodelo proposto é elaborado um modelo de classes, e o
modelo relacional, com a definição das tabelas, suas colunas e relacionamentos.
Para a consecução dos objetivos deste trabalho estudo de caso tem como base um processo
ETL, e suas tabelas relacionais, atualmente em operação em uma organização financeira. Este
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processo, em função das características de suas atividades, volume de dados, e tempos de
execução se mostra adequado para os objetivos deste trabalho. Esse processo é descrito
utilizando-se do modelo conceitual proposto por Vassiliadis, com as alterações introduzidas
por Shidomi [SHIDO01].
São definidos de indicadores referentes aos Objetivos, Questões e Métricas, abrangendo
critérios de qualidade de dados, tais como: Completeza, Validade, Temporalidade.
Na aplicação do sistema de métricas são definidas as medidas cujos valores serão coletados
por programas de computador especialmente construídos para essa finalidade. E, valores de
parâmetros para as medidas serão definidos e informados pelos usuários. É especificado
também, em que momento e como os valores para cada um das medidas devem ser coletados.
Um laboratório de testes é construído para a execução do processo. Esta etapa é a execução
prática do estudo de caso proposto, e, no qual podem ser observadas a validade, as vantagens,
e as dificuldades e limitações encontradas no processo.
Uma avaliação crítica das vantagens, desvantagens, dificuldades e limitações identificadas é
elaborada ao final, possibilitando a formulação das conclusões e recomendações.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O capítulo 2, Qualidade - Conceitos e Modelos, apresenta de forma sucinta o estado da arte
para os assuntos objeto deste trabalho, e com maior profundidade os conceitos que formam a
base teórica do mesmo. Esse capítulo apresenta resumidamente as definições de qualidade de
dados na abordagem de Larry P. English. São apresentados também nesse capítulo,
resumidamente, o modelo de métricas GQM – Goal-Question-Metric, o método de cálculo
dos indicadores Ponderação Aditiva Simples (SAW), e mais detalhadamente, o modelo de
qualidade proposto por Vassiliadis.
O capítulo 3, Aplicação do Método de Vassiliadis, apresenta um roteiro de procedimentos e
discussões de aspectos envolvendo a aplicação dos conceitos propostos pelos modelos
adotados.
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O capítulo 4, Estudo de Caso, contém análise das necessidades dos usuários, a seleção dos
objetos e dos critérios de qualidade adotados na avaliação, além da especificação de todos os
indicadores envolvidos no processo. Este capítulo apresenta ainda especificação dos
programas de coleta, de cálculo dos indicadores, e armazenamento dos dados. Apresenta
ainda uma análise dos resultados.
O Capítulo 5, Conclusões, apresenta uma análise geral do trabalho, descrevendo as
dificuldades encontradas na aplicação do modelo conceitual e do sistema de métrica, as ações
tomadas para solucioná-las, e, as vantagens e limitações apresentadas, concluindo com uma
análise da validade do método proposto. Apresenta também as contribuições obtidas, além de
sugestões para futuras pesquisas.
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2 QUALIDADE - CONCEITOS E MODELOS
Neste capítulo são apresentadas as bases teóricas deste trabalho. Inicialmente são
apresentados os conceitos de qualidade da informação e indicadores de qualidade, e descritas
algumas características. Em seguida é apresentado o modelo de métricas Goal-QuestionMetric (GQM).
Na seqüência é descrito o metamodelo desenvolvido por P. Vassiliadis [VASSI01] para
modelagem de DW. Neste metamodelo a questão da avaliação da qualidade é incorporada em
destaque.

2.1 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
“Mensuração ou avaliação da qualidade da informação é o processo de inspecionar a
informação para assegurar que a mesma contempla as necessidades dos usuários que dela
dependem.” [ENGL01].
Na literatura sobre qualidade da informação, e avaliação da qualidade, são encontradas várias
abordagens diferentes de diversos autores. O trabalho desenvolvido por Lee et al. [LEE01]
traz um levantamento e um resumo dessas abordagens. São apresentadas e comentadas as
diversas categorizações e as diversas definições de critérios de qualidade propostos em cada
uma delas.
Este trabalho não tem por escopo estudar e discutir essas abordagens, apesar dos indicadores
de qualidade terem um papel central na avaliação da qualidade da informação. A estrutura
proposta para o estudo de caso não está vinculada a nenhuma abordagem específica, e esperase que sua implementação independa de qual seja a abordagem escolhida.
Para o desenvolvimento do estudo de caso deste trabalho não é adotada uma abordagem
específica, e sim selecionadas dimensões, critérios de qualidade, que estão presentes na
maioria dos autores, e, principalmente que atendam as necessidades dos usuários. A partir
desses critérios são desenvolvidos indicadores para avaliação do grau de qualidade das
informações.
A seguir, no tópico 2.1.1, é apresentado um breve resumo das características da informação
baseado na abordagem de Larry English [ENGL01].
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2.1.1 Características e Medidas da Qualidade da Informação
A qualidade da informação inclui inúmeros aspectos, alguns deles afetos ao próprio dado, e
outros associados ao contexto do usuário final. Esses aspectos, as características, podem ser
classificados em duas categorias básicas: a) Qualidade intrínseca, que se refere às
características estáticas, ou seja, com que fidelidade os dados representam os fatos do mundo
real; b) Qualidade pragmática, que inclui as características que indicam com que nível de
qualidade as informações atendem as necessidades dos usuários.
Portanto, as características mensuradas quando da avaliação da qualidade da informação
devem abranger essas duas categorias, e o foco da avaliação deve ser nas características mais
importantes para os usuários finais.
O autor define as seguintes características como qualidade intrínseca da informação:
Definição Consistente: Consistência do significado do valor do dado real com sua definição.
Completeza: Existência de valores para o atributo.
Validade: Medida do grau de conformidade com o domínio de valor e com as regras de
negócio.
Acurácia: Medida do grau de fidedignidade com que reflete a realidade ou a consistência
com que reflete o valor existente na fonte.
Precisão: Medida do correto nível de granularidade nos valores dos dados.
Não Duplicação: Medida do grau existente de correlação de um-para-um entre os registros e
os objetos ou eventos do mundo real que estão sendo expressos.
Equivalência nas Redundâncias e Distribuições de Dados: Medida do grau de equivalência
existente entre os valores dos dados originais e as correspondentes duplicações.
Concomitância nas Redundâncias e Distribuição de Dados: Informação sobre o tempo
decorrido entre a geração do dado na fonte e a atualização das redundâncias e dos dados
distribuídos.
O autor define as seguintes características como qualidade pragmática da informação:
Acessibilidade: Medida do grau de facilidade para acessar o dado quando requerido.
Temporalidade: Medida do grau de disponibilidade do dado para atender no devido tempo as
necessidades. Espaço de tempo entre a geração do dado e a disponibilidade do mesmo ao
usuário.
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Clareza no Contexto: Medida do grau de entendimento, pelo usuário, do significado do dado
apresentado, não permitindo erros de interpretação.
Integridade na Derivação: Correção com que o dado é derivado ou calculado a partir do
dado base.
Usabilidade: Medida do grau com que a informação apresentada é direta e eficientemente
utilizada em suas finalidades.
Adequação e Suficiência: Medida do grau com que os dados fornecidos a um processo
atendem suas necessidades. São os dados adequados, e são suficientemente completos, para a
correta execução do processo?
Indicadores de Qualidade devem refletir, de forma quantitativa, o nível de qualidade do que
está sendo avaliado, sob a perspectiva do usuário e em função do propósito definido. Portanto,
para um mesmo critério de qualidade poderemos ter vários indicadores com valores
diferentes. Por exemplo, um dado quanto a sua Completeza pode ser de qualidade adequada
ou não, dependendo da perspectiva do usuário e do propósito. Endereço de email de uma base
de clientes, com 90% dos casos corretos e atualizados, pode apresentar qualidade adequada
para uma campanha de Marketing, mas não apresentar qualidade adequada para envio de
mensagem eletrônica notificando uma mudança de procedimento para com os clientes.
2.2 MODELOS CONCEITUAIS
Os sistemas que implementam os processos ETL são formados por componentes de software
responsáveis pela extração e integração dos dados de diversas fontes, transformação, e
disponibilização dos mesmos no formato adequado para carga nas estruturas de dados do(s)
data(s) warehouse(s). No ciclo de vida desses sistemas devem ser aplicados os conceitos da
Engenharia de Software, como em qualquer outro tipo de aplicação, para se obter a qualidade
desejada. Assim sendo, também para os sistemas de data warehousing a elaboração do
modelo conceitual é uma das necessidades nos estágios iniciais do desenvolvimento.
Segundo Jeff Johnson e Austin Henderson apud SHIDOMI [SHIDO01], um modelo
conceitual é uma descrição em alto nível de um sistema, contemplando seus conceitos,
componentes, atributos, integração, funcionamento e operação.
O metamodelo proposto por Vassiliadis [VASSI01] para modelagem da qualidade em
ambiente de DW incorpora três perspectivas, sendo a Conceitual a de mais alto nível, e a
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Física a de mais baixo nível, e conectando as duas, no nível intermediário, a Lógica. Este
modelo é descrito com detalhes no item 2.4.
Dentre os diversos modelos e abordagens utilizados na engenharia de software, os modelos de
métricas fornecem o embasamento teórico para a implementação de mecanismos que visam
medir e avaliar de forma quantitativa os artefatos durante todo o ciclo de vida dos mesmos.
Na seqüência é apresentado um modelo de métricas, o GQM, depois o metamodelo para a
qualidade em sistemas de data warehousing, e finalmente o método de Ponderação Aditiva
Simples (SAW).
2.3 GOAL-QUESTION-METRIC (GQM)
O GQM é um método para definição de medições em projetos de software, processos e
produtos, e, apresenta uma estrutura em três níveis: Conceitual (Goal/Objetivos), Operacional
(Question/Questionamento) e Quantitativo (Metric /Métrica) [BASI01]. A figura 2.1 ilustra o
modelo GQM.
Nível Conceitual

Objetivo
#1

Objetivos expressam o que
desejamos atingir em relação a
processos, produtos ou recursos.

Nível Operacional

Questões auxiliam no entendimento de como atingir os objetivos, sob
determinado ponto de vista.

Nível Quantitativo

Métricas especificam as medições
necessárias para responder as
questões.

Q1

M1

Q2

M2

Objetivo
#2

Q3

M3

Q4

M4

Q5

M5

M6

Figura 2.1 – GQM Modelo em 3 níveis Fonte: [DACS01]

Os objetivos do GQM não devem ser avaliados diretamente, mas por meio de
questionamentos que precisam ser respondidos durante a avaliação da qualidade. Esses
questionamentos por sua vez também são respondidos indiretamente, por meio de métricas
aplicadas ao produto, processo, ou objeto em questão. Assim, técnicas e algoritmos
específicos são utilizados para derivar respostas aos questionamentos a partir de métricas
[AMAR01].
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Um objetivo (nível 1) é definido para um objeto, para uma variedade de motivos, em relação a
vários modelos de qualidade, sob diferentes pontos de vista, todos relacionados a um
ambiente específico. São objetos mensuráveis:
• Produtos. (Ex: documentos, especificações, artefatos, programas, unidades de teste,
dados).
• Processos. Conjunto de atividades relacionadas, normalmente associadas a tempo.
(Ex: especificação, projeto, teste, entrevista).
• Recursos. (Ex: pessoas, equipamento, software, espaço de trabalho).
Um conjunto de questionamentos (nível 2) é utilizado para caracterizar a forma como será
realizada a avaliação de um objetivo específico segundo um modelo específico. Os
questionamentos buscam caracterizar o objeto em relação aos critérios de qualidade, para
determinar seu grau de qualidade sob o ponto de vista considerado.
Métricas (nível 3) são conjuntos de especificações e dados associados a cada questionamento
para que o mesmo seja avaliado de forma quantitativa. O dado da avaliação pode ser:
a) Objetivo, isto é, depende apenas do objeto;
b) Subjetivo, depende do objeto que está sendo avaliado e do ponto de vista do
avaliador.
Apesar dos 3 níveis claramente definidos, o método GQM é perfeitamente integrado, graças a
uma característica essencial de sua estrutura, a hierarquia. Sua estrutura hierárquica mantém
os relacionamentos entre os objetivos, questões e métricas. Essa estrutura permite que as
métricas utilizadas estejam alinhadas com os objetivos, e que os dados coletados possam ser
analisados e apresentados organizadamente, o que permite comparar os resultados com os
objetivos.
O método para implementação do modelo GQM é composto das etapas:
• Identificação dos objetivos a serem avaliados;
• Derivação de questionamentos a partir dos objetivos;
• Especificação das métricas e determinação das medidas que precisam ser coletadas
para responder os questionamentos; e,
• Desenvolvimento de mecanismos para coletar as medidas.
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No processo de definição dos objetivos, das questões, e das métricas, devem participar todas
as partes envolvidas para que se possa obter uma visão mais completa e se obtenha um
consenso de entendimento.
O processo de determinação de um objetivo é crucial no sucesso da implementação do
modelo GQM. Um objetivo, que incorpora um propósito, por exemplo, ‘melhorar o tempo de
execução de um processo’, possui três coordenadas (Figura 2.2):
1. Problema (Ex.: Tempo execução),
2. Objeto (Ex.: Processo de carga XY),
3. Perspectiva (Ex. Usuário Final JSS), e,

PROBLEMAS

OBJETIVO
propósito

PERSPECTIVAS

OBJETOS
(Produtos, Processos, Recursos)
Figura 2.2 – GQM - Coordenadas do Objetivo. Fonte: [BASI01]

O Problema (o assunto), e o Propósito do Objetivo são obtidos a partir das políticas e
estratégias da organização, pela análise dos documentos e planos, e, principalmente por
entrevistas com pessoas relevantes.
O objeto do Objetivo é obtido da descrição, especificação, dos processos e produtos
relacionados. E, a Perspectiva é obtida do modelo da organização.

O propósito da geração das questões é detalhar os objetivos e fazer a transição entre o nível
conceitual e o operacional. As questões ajudam a esclarecer os objetivos e a capturar as
diferentes visões das diversas partes envolvidas no processo. As questões devem ser
formuladas de tal maneira que suas respostas permitam concluir se o objetivo foi alcançado
ou não. Em muitos casos, quando o propósito é avaliar um processo ou produto, as questões
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precisam ser subdivididas em sub-questões para que se consiga identificar as métricas
apropriadas.
Vassiliadis propõe, em [VASSI01], três tipos de questões:
Grupo 1 - Como se pode caracterizar o objeto (produto, processo, ou recurso) relativamente
ao objetivo do modelo GQM?
Por exemplo: Qual a tempo atual de execução? Este processo é executado com que
freqüência, e em que horários?
Grupo 2 - Como podem ser identificados os atributos que são relevantes em função do
problema específico do modelo GQM?
Por exemplo: Quais são as variações de tempo atualmente existentes com relação ao padrão
estabelecido? O desempenho do processo está melhorando?
Grupo 3 - Como podem ser avaliadas as características do objeto que são relevante em função
do problema específico do modelo GQM?
Por exemplo: A performance atual é satisfatória sob a perspectiva do usuário? A performance
está melhorando/piorando visivelmente?

Uma métrica, ou uma medida, pode assumir os significados de uma medida básica, uma
medida derivada, ou uma medida composta, dependendo se o valor da mesma provém da
observação direta de um fato ou evento do mundo real, ou se o valor é resultado de algum
cálculo. Isto nos leva a observar que existe uma distinção entre métrica e o dado (ou os dados)
que indica seu valor. A métrica possui um nível de abstração maior.
Para conseguir respostas às questões formuladas é preciso definir as métricas que fornecerão
as informações quantitativas desejadas. O desenvolvimento de métricas é um processo
customizado, pois está vinculado diretamente aos objetivos e questões formuladas.
Sugestões para esse desenvolvimento incluem:
. Envolver (e preparar) as pessoas;
. Utilizar ao máximo as fontes, e os dados existentes que são confiáveis;
. Utilizar métricas objetivas para os objetos mais estáveis e métricas mais subjetivas
para objetos informais ou instáveis;
. Evite utilizar excesso de métricas, e escassez de métricas;
. As medidas que definimos devem nos ajudar não somente na avaliação do objeto a
ser mensurado, mas também na confiabilidade do modelo usado para avaliá-lo.
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Na figura 2.3 é apresentado um exemplo simples de como a metodologia GQM pode ser
aplicada para o preenchimento de certos objetivos de qualidade [BASI01]. A primeira coluna
contém o tipo do objeto (Objetivo, Questão, Métrica) de uma dada perspectiva, a segunda
coluna contém um ‘ID’ para identificação e, a terceira coluna contém a descrição, a
conceituação, de cada item.

Objetivo
Questão

Propósito
Problema
Objeto (processo)
Perspectiva
Q1
M1
M2
M3

Métrica
Questão

Q2
M4
M5

Métrica
Questão

Q3
M6

Métrica

M7
Questão
Métrica

Q4
M8

Melhorar
Tempo para implementação de mudança
Implementação de Mudanças
Perspectiva do Gerente de Projeto.
Qual é o prazo atual para implementar uma mudança?
Tempo médio
Desvio Padrão
% de casos acima do limite
O processo formal, documentado, está sendo realmente
executado?
Nota subjetiva dada pelo gerente de projeto.
% de exceções identificadas durante as revisões.
Qual o desvio padrão do prazo real para o prazo
estimado?
Tempo Médio corrente – Tempo Médio Estimado
Tempo Médio corrente
Avaliação subjetiva do gerente de projeto.
A performance do processo está melhorando?
Tempo Médio corrente
Tempo Médio base

Figura 2.3. Exemplo de um processo GQM [BASI01]
O GQM é efetivo quando implementado como parte de um programa maior, por exemplo,
num projeto de melhoria de qualidade. Isto porque não faz sentido ter-se um programa de
melhoria sem um mecanismo de medição, e também, não faz sentido ter-se um mecanismo de
medição que não seja para contemplar um propósito maior como, por exemplo, melhoria de
processo, mitigação de riscos, melhoria de produto [DACS01].

2.4 O METAMODELO DE VASSILIADIS
A seguir é apresentado o metamodelo proposto por Vassiliadis [VASSI01] para modelagem
da qualidade em ambiente de data warehouse.
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Segundo o próprio Vassiliadis o metamodelo foi desenvolvido paralelamente ao apresentado
por Manfred A. Jeusfeld, Christoph Quix, Matthias Jarke [JEUS01], e deste sofreu
influências. Ambos têm como modelo de partida o GQM [BASI01], vide descrição em 2.4.1
deste trabalho. Do GQM são adotadas as três camadas de instanciação. Este modelo define
uma arquitetura para o repositório, que modela o DW sob três perspectivas: arquitetural, de
processos e da qualidade. O arquitetural abrange os componentes estáticos do Data
Warehouse e, o de processos, os componentes dinâmicos. A qualidade corresponde ao grau no
qual são atendidas as expectativas das pessoas envolvidas com o ambiente de Data
Warehouse [AMAR01].
Um Objetivo de Qualidade é a expressão de uma situação que se deseja atingir, onde se
necessita, pela ação de um stakeholder, gerenciar, ou seja, avaliar e/ou melhorar, a qualidade
de um ambiente ou de parte dele. O Objetivo é expresso em linguagem natural, como por
exemplo: “Melhorar a disponibilidade da fonte de dados F1 até o final do mês, segundo a
perspectiva do administrador do DW”. As Dimensões de Qualidade, por exemplo, a
Disponibilidade, são usadas de forma abstrata para definir diferentes aspectos da qualidade,
segundo a percepção de cada um dos envolvidos. Naturalmente cada uma das partes
envolvidas tem diferentes vocabulários e preferências sobre qualidade. Entretanto um objetivo
de qualidade é definido de forma operacional por de um conjunto de questões de qualidade.
As métricas de qualidade (ou indicadores de qualidade) são derivadas das questões. E, grupos
de concretas medidas de qualidade são criados a partir das questões. Uma medida é, então,
definida sobre um objeto específico do DW, e, incorpora valores esperados, aceitos, valores
medidos, metodologia empregada, data e hora, etc.. .

Entidades do Metamodelo
A figura 2.4 apresenta as entidades que compõem o metamodelo da qualidade de Vassiliadis,
e que estão formalmente definidas na tabela 2.1-Entidades do Metamodelo de Qualidade.
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PROPÓSITO
TIPO

STAKEHOLDER
propósito

OBJETO DO DW

se refere ao

perspectiva

OBJETIVO
sobre
SUB-OBJETIVO

DIMENSÃO
para o

SUB-DIMENSÃO

se refere a

TEMPO

em

MEDIDA

detalhado em

QUESTIONAMENTO

AGENTE
É uma

respondido por

É uma

Produzida por

MEDIDA
REAL

MEDIDA
ESTIMADA

tem valor

VALOR

esperada

MÉTRICA

tem valor

DOMÍNIO

INTERVALO
valor atual

Fonte: [VASSI01] VASSILIADIS, P. Data Warehouse Modeling and Quality Issues

Figura 2.4 – Metamodelo de Qualidade

Tabela 2.1-Entidades do Metamodelo de Qualidade
Entidade

Definição

OBJETIVO

Finalidade que se pretende atingir com a avaliação da qualidade.
Corresponde ao Goal do GQM. Um OBJETIVO pode ser
decomposto em Sub-Objetivos. Um OBJETIVO deve ser definido
em função de um Propósito, uma Perspectiva e uma Dimensão da
Qualidade.

PROPÓSITO

Ação que o OBJETIVO se propõe a realizar. Exemplos: avaliar,
aprimorar, prever, controlar, etc.

PERSPECTIVA

Ponto de vista sob o qual OBJETIVO foi definido. Exemplos:
usuário final, administrador do DW

DIMENSÃO

Critério de qualidade endereçado pelo OBJETIVO, podendo ser
detalhado em Sub-Dimensões. Exemplo: confiabilidade,
completeza, acurácia, etc.

Corresponde a qualquer objeto do ambiente de Data Warehouse,
OBJETO DO DW pertencente a qualquer nível da arquitetura (conceitual, lógica ou
física) sobre o qual são aplicadas medidas de qualidade.

28
Entidade

Definição

QUESTIONA
MENTO

Caracteriza um detalhamento do OBJETIVO e pelo qual este será
avaliado. As questões serão concretamente respondidas por um
conjunto de métricas.

MÉTRICA

MEDIDA
MEDIDA
ESTIMADA

Caracteriza a ação de obtenção de um conjunto de dados, objetivos
ou subjetivos, sobre um OBJETO DO DW, que respondam
quantitativamente ao questionamento formulado.
Valor resultante da medição do OBJETO DO DW em relação a
uma determinada MÉTRICA, num determinado momento
(TEMPO).
Define o DOMINIO e o INTERVALO de valores permitidos para
uma MEDIDA REAL. O INTERVALO e os VALORES
produzidos devem ter o mesmo DOMINIO.

Representa o fato de que uma determinada medição de qualidade
MEDIDA REAL foi realizada, por um AGENTE, num dado momento, para um
específico OBJETO DO DW, produzindo um VALOR.
VALOR
INTERVALO

Valor de uma MEDIDA, obtido numa medição específica.
Faixas de VALORES (aceitáveis) para uma métrica.

DOMÍNIO

Domínio dos VALORES esperados e reais.

AGENTE

Artefato de software que produz as MEDIDAS REAIS.

TEMPO

Momento em que a MEDIDA foi obtida.

2.4.1 Instância do modelo na camada de metadados
O metamodelo é genérico e deve ser instanciado para cada particular DW. Então o
metamodelo será agora instanciado, sendo complementado para um exemplo específico.
a) Os objetos são derivados do metamodelo de entidades genérico, OBJETO DO DW, para
objetos pertencentes a um DW específico, ESQUEMA SEGURADO.
b) Os objetivos, questionamentos, fatores, medidas são também individualizados,
identificados.
c) A dimensão e os propósitos dos objetivos de qualidade permanecem os mesmos, pois eles
provêem mais documentação do que informação sobre o repositório.
d) O usuário é instanciado para a pessoa específica do exemplo, Gerente Técnico.
A Figura 2.5 ilustra o modelo instanciado.
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PROPÓSITO
Minimizar

STAKEHOLDER

Gerente Técnico
propósito

OBJETO DO DW

se refere ao

Esquema Segurado

perspectiva

OBJETIVO

Minimizar a
Redundância
de Views

sobre

DIMENSÃO
Redundância
para o

detalhado em #1
se refere a

AGENTE

MEDIDA

ContObjeto.exe

QUESTIONAMENTO

Qtde de Views
Redundantes

1. Qual a Qtde Atual de
Views Redundantes ?

detalhado em #2

em

TEMPO

respondido por

10-10-2006
10:10
É uma

MEDIDA REAL

Qtde_Atual#1300

É uma

Qtde_Estimada#300

4

esperada

Contagem
das Views
Redundantes
Comparar o
Esperado
Com o Real

tem valor
DOMÍNIO

VALOR

MÉTRICA

MEDIDA ESTIMADA

tem valor

INTEIRO
0-9

2 .É Aceitável ?

INTERVALO

0 a 5
valor atual

Fonte: [VASSI01] VASSILIADIS, P. Data Warehouse Modeling and Quality Issues

Figura 2.5 Instância do Modelo de Qualidade na camada de Metadados

Amaral propõe, em AMAR01, o metamodelo do Repositório de Metadados de Qualidade
(RMQ), derivado do metamodelo desenvolvido por Vassiliadis. No RMQ são adotadas
algumas restrições, tais como: Um único PROPOSITO, "Avaliar", e uma única
PERSPECTIVA, "Usuário Final", consequentemente o OBJETIVO é determinado apenas
pelo CRITERIO DE QUALIDADE. A classe MEDIDA foi simplificada para representar
apenas os valores reais, não sendo mais necessária a especialização em ESPERADA e REAL.
Na classe OBJETO DO DW do RMQ é introduzido o conceito de um identificador global
único para os objetos, e, esta classe passa a ser criada como uma extensão da classe
ELEMENT. É também adicionada à classe OBJETO DO DW uma auto-associação para
representar o relacionamento entre objetos das três camadas do modelo (dados, metadados e
metamodelo), com o objetivo de armazenar informações sobre a qualidade de objetos
pertencentes a diferentes níveis de abstração da arquitetura de modelagem multicamadas, e se
obter uma a visão integrada e uniforme desses objetos.
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2.5 CÁLCULO DOS INDICADORES
No cálculo do indicador do grau de qualidade de um questionamento, ou objetivo, podem ser
utilizados valores oriundos de diversas métricas. E, a fórmula de cálculo de uma métrica pode
conter medidas representadas por diferentes unidades, bem como os valores podem pertencer
a diferentes domínios. Para possibilitar o cálculo de indicadores consolidando valores de
medidas diversas utilizaremos o método Simple Additive Weighting (SAW) para uniformizálos.
O método SAW é um dos mais simples, contudo é um dos melhores métodos para tomada de
decisão envolvendo múltiplos atributos. Este método se mostra especialmente adequado
quando não há um número muito grande de atributos, nem se exige alto nível de precisão no
resultado. Os resultados desse método apresentam uma precisão adequada para estudos
similares ao presente caso, conforme demonstrado por Naumann em [NAUM01].
O método é composto de três passos:
1) Transformação dos valores observados para torná-los comparáveis,
2) Aplicação dos fatores de ponderação, pesos, e,
3) Soma dos valores ponderados e, divisão pela soma dos fatores de ponderação.
As métricas possuem duas categorias, e para uniformização dessas duas categorias de valores
são aplicadas fórmulas distintas:
1) Quanto maior for o valor, melhor a qualidade, fórmula 1:

1)

Dij - Djmin
Vij =

----------------------------Djmax - Djmin

2) Quanto menor for o valor, melhor a qualidade, fórmula 2:

2)

Djmax - Dij
Vij =

---------------------------Djmax - Djmin

onde:

ViJ

= Valor uniformizado da métrica j para o objetivo i

Dij

= Valor observado para a métrica j para o objetivo i

Djmax = Maior valor que a métrica j pode assumir, parâmetro Valor Mínimo
Djmin = Menor valor que a métrica j pode assumir, parâmetro Valor Máximo
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Os valores resultantes dessas fórmulas, para qualquer métrica, estão sempre no intervalo entre
0 e 1, sendo que o melhor valor, o melhor nível de qualidade, é sempre 1, e o pior valor é 0.
Esta propriedade assegura a comparabilidade entre as medidas.
As métricas que participam da composição do indicador de um objetivo possuem cada uma
delas uma importância distinta. Para que essa importância seja corretamente refletida no
cálculo é atribuída, a cada métrica, uma ponderação, um peso, P.
Então, o indicador do grau de qualidade do objetivo pode ser calculado conforme a fórmula 3
a seguir:
n
j=1 ( Pj

Objetivoi = [ ∑

3)

n
j=1

* Vij ) / ( ∑

Pj ) ]

Na Tabela 2.2 é apresentado um exemplo detalhado do método de cálculo SAW para o
indicador referente a uma questão hipotética Qx1, que é avaliada com a aplicação de três
métricas.
Tabela 2.2 - Exemplo de cálculo de indicador de qualidade
Questão - Qx1

Mínimo

Máximo

Peso

Valor
Observado

M1 - quanto maior, melhor

5

60

3

45

M2 - quanto menor, melhor

10

100

5

25

M3 - quanto maior, melhor

2

10

7

7,5

Detalhes do cálculo do indicador do grau de qualidade
Métrica Fórmula

Aplicação
da fórmula

Valor
Uniformizado

Fator de
Ponderação

Valor
Ponderado

M1

1

(45-5) / (60-5)

0,7273

3

2,28

M2
M3

2
1

(100-25)/(100-10)
(7,5-2) / (10-2)

0,8333
0,6875

5
7

4,17
4,81

Soma dos valores ponderados
Soma dos fatores de ponderação

11,16
15,00

Valor do Indicador

0,74

Valor do indicador do grau de qualidade da Questão Qx1

0,74

Qx1

3

(11,16 / 15,00)

2.6 CONCLUSÃO
Na comparação entre o metamodelo de Vassiliadis e o Repositório de Metadados da
Qualidade (RMQ) elaborado por Amaral [AMAR01], observa-se que o RMQ apresenta uma
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melhor integração entre os objetos das diferentes camadas do metamodelo. Contudo, observase que o RMQ apresenta uma simplificação nas classes referentes às medidas, não
implementando as medidas esperadas, o que é importante por oferecer meios para comparação
e avaliação dos valores medidos. Assim, considera-se que o metamodelo de Vassiliadis é o
mais adequado para utilização neste trabalho.
Outro importante aspecto é a modularidade, pois é possível a construção e implantação em
etapas. Numa primeira etapa avalia-se a qualidade de um determinado conjunto de objetos do
SDW, e uma vez concluída com êxito esta etapa, inicia-se a construção de uma nova etapa. E
em cada etapa adiciona-se um novo grupo de objetos, de forma progressiva, até abranger todo
SDW.
Observa-se nas características dos modelos apresentados que os mesmos incorporam o
conceito de qualidade dentro de um escopo abrangente, para todo o ambiente de sistemas de
data warehousing, e com flexibilidade para atender diversas abordagens de qualidade.

33
3 APLICAÇÃO DO MÉTODO DE VASSILIADIS
Neste capítulo descreve-se a estrutura de qualidade empregada neste trabalho para
administração de um sistema de data warehousing.
O modelo de classes adotado neste trabalho e a estrutura relacional derivada do mesmo para
manutenção dos dados associados ao ambiente de qualidade também são descritos.
A seguir, no capítulo 4, a estrutura de qualidade descrita é exemplificada num estudo de caso.

3.1 ESTRUTURA DE QUALIDADE
Os processos ETL, quando comparados a outros processos computacionais, apresentam
algumas características peculiares que os distinguem dos demais. As principais características
diferenciais são:
o
o
o
o

Processamento de grandes quantidades de dados,
Alto consumo de recursos computacionais,
São executados em momentos determinados (batch),
Tempo de processamento normalmente crítico.

O objetivo primordial dos processos ETL é fornecer dados nas condições exigidas pelos
usuários de destino. Assim, para que seja possível administrar esses processos em função da
consecução dos objetivos, é necessário monitorar as variáveis relativas aos recursos
computacionais, as condições de execução dos processos, além daquelas diretamente
relacionadas às diversas dimensões da qualidade dos dados.
Então, uma estrutura de suporte à qualidade deve contemplar a possibilidade de se monitorar
todos os objetos que compõem o sistema de data warehousing. Os componentes desse
sistema, quando visualizados sob o ponto de vista da abstração, a partir do mais alto para o de
menor nível, podem ser classificados na seguinte ordem: a) modelo conceitual, b) metadados,
e, c) objetos (dados, índices), software, processador, disco. A primeira parte da figura 3.1
ilustra o ambiente segundo o nível de abstração.
A estrutura de suporte à qualidade deve apresentar, sob a perspectiva do nível de abstração,
uma estruturação compatível com as dos sistemas de data warehousing.
A implantação de um monitoramento da qualidade só faz sentido se atende aos objetivos de
mais alto nível da organização, e desses objetivos devem ser derivados os objetivos relativos à
qualidade de dados, os quais formarão o modelo conceitual. Estes objetivos, que estão num
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grau de abstração elevado, no nível conceitual, não podem ser mensurados diretamente, sendo
então apropriado detalhá-los em perguntas, e que respondidas indicam o grau de qualidade
com relação ao objetivo. As perguntas, que estão no nível lógico, possuem um grau de
abstração menor, porém ainda não são passíveis de serem respondidas por meio da
observação direta dos fatos e eventos do mundo real. Essas perguntas devem ser traduzidas
em métricas, as quais especificam as condições para a mensuração dos fatos e eventos. Assim
atingimos o nível quantitativo, o de menor grau de abstração, e estabelecemos o
relacionamento com os objetos do mundo real. É sobre os atributos e características desses
objetos que devemos coletar informações quantitativas.
Obtidas as informações quantitativas deve ser percorrido o caminho inverso, do menor grau
para o maior grau de abstração. E, com as informações coletadas e dos cálculos dos
indicadores são obtidas as respostas para as perguntas, e na seqüência, as respostas para os
objetivos, ou seja, são obtidos os valores dos indicadores do grau de qualidade dos mesmos.
A figura 3.1 ilustra, segundo o nível de abstração, um sistema de data warehouse, o modelo
para monitoramento da qualidade, e o relacionamento entre ambos.
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Esta estrutura de qualidade atende às características do metamodelo proposto por Vassiliadis
[VASSI01] para modelagem de sistemas de data warehousing, apresentado em detalhe no
item 2.4.
3.2 MODELO DE CLASSES QDW
O modelo de classes Qualidade em Sistemas de Data Warehousing (QDW) é desenvolvido
tendo como base o metamodelo de Vassiliadis, e, são introduzidas algumas modificações.
Na implementação do modelo, Vassiliadis propõe detalhamentos do OBJETIVO para efeito
de análise dos resultados, porém, neste trabalho esses detalhamentos não são implementados.
Todavia, são implementados na classe MEDIDA_ESTIMADA os valores esperados, inferior
e superior, a serem utilizados como parâmetros numa posterior fase de análise. Outra
mudança introduzida foi a troca do nome da entidade DIMENSÃO DE QUALIDADE para
CRITÉRIO DE QUALIDADE. Essa mudança foi efetuada com o propósito de se obter maior
clareza e uma nomenclatura mais uniforme entre as diversas partes deste trabalho.
Algumas alterações foram introduzidas, e estão descritas a seguir:
1 – Similar ao proposto por AMAR01, a classe OBJETO_DW foi criada como uma extensão
da classe ELEMENT, e também mantido o conceito de um identificador global único para os
objetos do DW. A classe MEDIDA passa a ser criada como uma extensão da classe
ELEMENT.
2 – A classe MEDIDA foi mantida conforme aos conceitos originais, com as especializações
MEDIDA_REAL e MEDIDA_ESTIMADA. A classe MEDIDA_ESTIMADA apresenta os
valores de referência (valor esperado inferior e superior), e incorpora as classes INTERVALO
E DOMINIO do metamodelo com a utilização dos parâmetros Valor Mínimo e Valor
Máximo.
Com os valores de referência é possível estabelecer os limites para as categorias, e classificar
os valores observados em: 1) Qualidade inaceitável, abaixo do valor esperado inferior; 2)
Qualidade baixa, porém aceitável, entre os valores esperados inferior e superior; 3) Qualidade
boa, acima do valor esperado superior.
Os parâmetros Valor Mínimo e Máximo são os utilizados pelo método de uniformização do
valor observado para cálculo dos indicadores.
O modelo de classes adotado neste trabalho é o representado pela figura 3.2.
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Figura 3.2 – Modelo de Classes QDW

3.3 MODELO RELACIONAL QDW
A partir do modelo de classes foram projetadas as tabelas para o armazenamento permanente,
em um banco relacional, dos dados que compõem a base de qualidade.
Na figura 3.3 é apresentado o modelo das tabelas, com os relacionamentos, e a estrutura de
dados de cada uma delas. No Anexo A, Modelo Relacional QDW são apresentadas as
definições de todas as tabelas e colunas do modelo.
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Figura 3.3 – Modelo Relacional QDW
Foi tomada como premissa inicial uma numeração seqüencial única para todos os objetos do
modelo, assim todas as colunas identificadoras, iniciadas com ‘IDT’, obedecerão à mesma
seqüência, não havendo duplicidade. Então teremos objetos de diferentes classes, em
diferentes níveis de abstração sendo identificados de forma única.
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Além das tabelas derivadas diretamente das classes que compõem o modelo, conforme Figura
3.2, foram criadas as seguintes tabelas:
METRICA_MEDIDA, para representar o relacionamentos do tipo M:N, ou seja, uma métrica
necessita de uma ou mais medidas para seu cálculo, e uma medida atende a uma ou mais
métricas.
MEDICAO_BASE, para armazenar os valores observados e os correspondentes valores
uniformizados. Apresenta desnormalização para facilitar as consultas e análises.
INDICADOR_BASE, para armazenar os valores já calculados para os indicadores das classes
METRICA, QUESTIONAMENTO e OBJETIVO. Apresenta desnormalização para facilitar
as consultas e análises.

3.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
Segundo alguns autores (English, Loshin, Redman) o grau da qualidade dos dados é
dependente do contexto de sua aplicação, então, a perspectiva dos usuários é fator relevante,
devendo ser considerada a mais importante na avaliação da qualidade.
Identificar as necessidades dos usuários é um trabalho árduo, mas insubstituível e inevitável.
Portanto, é indispensável priorizar os usuários e as necessidades mais importantes. Escolhas
desagradáveis fazem parte do processo de definição dos objetivos e questões, quais dados
validar e quais não validar, e com quais critérios e regras de negócios efetuar a avaliação.
Pois, avaliar todos os dados, utilizando todas as possibilidades, dificilmente será possível,
viável. Simplicidade e objetividade são princípios que devem ser observados [REDM01].
O desenvolvimento e especificação de indicadores é um processo que abrange as necessidades
dos usuários, o conhecimento das pessoas envolvidas, e as restrições apresentadas pela
organização. O objetivo deste processo é selecionar indicadores que sejam realmente
relevantes, e selecionar medidas que meçam com a maior fidelidade possível os atributos dos
objetos em avaliação.
Para auxiliar no levantamento da perspectiva dos usuários, e documentar as decisões tomadas
nas reuniões, é desenvolvida uma planilha (Tabela 3.1) derivada da Planilha das Necessidades
dos Usuários proposta por Redman [REDM01].
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Para cada estrutura de dados em avaliação uma planilha deve ser elaborada. Na tabela 3.1,
Análise das Necessidades - Modelo, cada campo (dado) é representado numa linha, então
haverá tantas linhas quantos forem os dados da estrutura em análise. Os aspectos da qualidade
em avaliação estão dispostos nas colunas, numeradas de 1 a 7, e neste caso específico
representam os critérios selecionados para utilização neste trabalho. Ou seja, para aplicação
desta planilha em outro trabalho, estas colunas devem ser re-definidas de acordo com os
critérios de qualidade a serem avaliados. Nas células, intersecções das linhas e colunas
constam o resultado das análises, com a indicação das validações a serem efetuadas.

Tabela 3.1 - Análise das Necessidades - Modelo

PK
PK
PK
PK
S
S
S

5

6

Validade
Integridade
Referencial

Métrica X

7
Integridade
na Derivação

A
A
A
A
A
A
A

4

Temporalidade

Num_Campo1_PK
Num_Campo2_PK
Num_Campo3_PK
Num_Campo4_PK
Cod_Produto
Cod_Cliente
Dat_Pedido

3

Regra de
Negócio

1
2
3
4
5
n
n1

2

Domínio

Coluna

1

Completeza

ordem

Análise das Necessidades dos
Usuários [REDM01]

Critérios de Qualidade

Adequação
e
(*)
Suficiência

Tabela Cliente

Métrica Z

Métrica Y

Produto
Clientes

RN7
RN9
RN4 e 6

3.4.1 Seleção dos Critérios de Qualidade
Para subsidiar na seleção dos indicadores relativos à qualidade dos dados é utilizada a tabela
elaborada por LEE. Y. W. et al. em [LEE01], na qual estão sumarizados os critérios de
qualidade propostos por um conjunto de autores. Esta tabela foi também utilizada por
AMARAL [AMAR01], que acrescentou os critérios propostos pelos autores, Aubert et al.
(2003), Bertolazzi e Scannapieco (2001), Loshin (2001) e Eckerson (2002).
Neste trabalho são acrescentadas ainda as características da qualidade da informação
propostas por Larry English [ENGL01].
O quadro completo, com as adições efetuadas, é apresentado na tabela 3.2. O número no
cabeçalho de cada coluna indica o autor a que se refere, de acordo com a legenda constante no
final da tabela. A coluna ‘Total’ indica por quantos autores, dentre os citados, o critério é
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considerado. A tabela está ordenada pela coluna ‘Total’, em ordem decrescente. Então, dessa
forma, os critérios de qualidade estão listados em ordem decrescente em relação ao número de
trabalhos em que são utilizados.
Tabela 3.2 – Quadro de Referência das propostas de critérios para a qualidade de dados

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

Critério de Qualidade
Acurácia
. Validade
Completeza
Temporalidade
Consistência
Facilidade de entendimento
Confiabilidade
Acessibilidade
Relevância
Atualidade
Existência de Metadados
Quantidade apropriada
Precisão
Importância
Representação consistente
Usabilidade
Detalhamento adequado
Unicidade
Segurança
Concisão
Utilidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X
X X
X X X X
X
X X X X
X X X X
X
X
X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X X

X X X
X X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X X
X
X X
X
X

X

X
X

X

Total

X

18

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

15
15
11
10
9
9
8
8
7
7
6
5
5
6
5
5
4
4
4

X
X

X

X

X
X
X X

19

X

X
X

X
X

18

X

X
Legenda

X
X
X
X

X
X
X
X

X

1 - WANG et al.,1996

11- MANDKE e NAYAR, 1997

2 - ZMUD, 1978

12- MATSUMURA e SHOURABOURA,1996

3 -JARKE e VASSILIOU, 1997

13- GARDYN, 1997

4 - DELONE e MCLEAN, 1992

14- REDMAN, 1992

5 - GOODHUE, 1995

15- LOSHIN, 2001

6 - BALLOU e PAZER, 1998

16- ECKERSON, 2002

7- WAND e WANG, 1996

17 – BERTOLAZZI, SCANNAPIECO, 2001

8- CYKANA et al., 1996

18 - AUBERT et al., 2003

9- MEYEN e WILLSHIRE, 1997

19 - ENGLISH, L., 1999

10- KOVAK et al., 1997

Os critérios de qualidade devem ser analisados e escolhidos em face das necessidades dos
usuários.

3.4.2 Definição dos Objetivos
Sistemas ETL têm seu próprio conjunto de indicadores de performance, sendo que alguns são
encontrados dentro dos processos. E, o mais efetivo indicador de eficiência é o tempo
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utilizado para processar os dados. Para que se possa avaliar se o tempo é adequado precisa-se
de outras medidas, tais como: linhas ou registros processados, linhas lidas e linhas escritas. As
métricas mais importantes de performance dos processos ETL somente são obtidas durante a
execução dos mesmos. Uso de CPU, alocação de memória, contenção em determinados
recursos, são métricas que podem indicar a existência de possíveis gargalos nos processos
[KIMB01]. Então, é importante monitorar a performance dos processos, e os aspectos da
qualidade relacionados com o tempo de processamento, e o momento da disponibilidade da
informação para o usuário final, são compreendidos pelo critério Temporalidade.
Após a análise das necessidades dos usuários e discutidos os conceitos relativos aos aspectos
e critérios da qualidade de dados, deve-se então, considerando as observações apresentadas no
início deste tópico 3.4, estabelecer as prioridades e definir quais estruturas devem ser
avaliadas e com quais critérios.
Tabela 3.3 – Definição dos Objetivos
Definição dos Objetivos
011.Objetivo
VALIDADE
Propósito
Problema
Objeto
Perspectiva

Monitorar a VALIDADE dos dados do DW Modelo, para atingir,
manter ou superar a meta estabelecida pelo usuário final.
Atingir, manter ou superar a meta estabelecida.
Validade dos dados
Tabelas do esquema “Modelo”
Do usuário final, Sr. XYZ (Diretor Vendas)

O21. Objetivo
COMPLETEZA
Propósito
Problema
Objeto
Perspectiva

Monitorar a COMPLETEZA dos dados do DW Modelo, para
atingir, manter ou superar a meta estabelecida pelo usuário final.
Atingir, manter ou superar a meta estabelecida
Completeza dos dados
Tabelas do esquema “Modelo”
Do usuário final, Sr. XYZ (Diretor Vendas)

Na tabela 3.3 são exemplificadas definições de objetivos na forma utilizada neste estudo. E,
cada um deles é decomposto em propósito, e nas três coordenadas, problema, objeto e
perspectiva. A definição dos objetivos contempla as entidades, PROPOSITO, DIMENSÃO
DA QUALIDADE, OBJETO, PERSPECITVA (STAKEHOLDER), e OBJETIVO do
metamodelo utilizado, que por sua vez correspondem ao nível CONCEITUAL, GOAL, do
modelo GQM.
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3.4.3 Indicadores de Qualidade e Questionamento
Uma vez selecionados os critérios de qualidade e seus aspectos relevantes, e definidos os
objetivos, a próxima etapa, é descrevê-los em termos de ‘questões’. A partir de cada um dos
objetivos é elaborado um conjunto de questões. Essas questões direcionam a forma de
avaliação de um objetivo específico. As questões também buscam caracterizar o objeto em
relação aos critérios de qualidade, para determinar seu grau de qualidade sob o ponto de vista
considerado.
As questões ajudam a esclarecer os objetivos e a capturar as diferentes visões das partes
envolvidas. As questões detalham os objetivos, fazem a transição entre o nível conceitual e
operacional do modelo GQM, e contemplam a entidade QUESTIONAMENTO do
metamodelo utilizado. Eventualmente uma questão precisa ser subdividida em sub-questões
para que possa ser avaliada. E também, em casos específicos uma questão pode atender a dois
objetivos.
Na tabela 3.4 são apresentadas, agrupadas por seus objetivos, exemplos de questões
formuladas sobre uma base relacional.
Tabela 3.4 - Questionamento derivado dos objetivos
Objetivo

Id
10n

11

11n

12n

21

20n

Questão
Os dados das tabelas do esquema “Modelo” pertencem aos
respectivos domínios?
Os dados das tabelas do esquema “Modelo”, quando aplicável,
estão definidos nas tabelas de referência?
Os dados do esquema “Modelo” estão em conformidade com as
Regras de Negócio?
As colunas das tabelas do esquema “Modelo”, quando aplicável,
possuem dados?

Peso
2

3

5

1

As questões não são respondidas diretamente, mas pelo uso de métricas aplicadas aos objetos
em avaliação. E, uma questão pode, dependendo de sua especificidade, ser respondida por
uma única métrica, ou como mais comumente ocorre ser necessário mais de uma métrica para
se obter a resposta adequada.
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Neste trabalho, cada questão corresponde a um indicador de grau de qualidade, sendo que os
indicadores das questões derivadas de um mesmo objetivo podem participar de forma
ponderada do cálculo do indicador do grau de qualidade desse objetivo. Neste caso é
necessário que ao indicador seja associado um fator de ponderação (peso).

3.4.4 Especificação das Métricas
Para conseguir respostas às questões é preciso definir as métricas que fornecerão as
informações quantitativas desejadas. Uma métrica pode assumir os significados de uma
medida básica, uma medida derivada, ou uma medida composta, dependendo se o valor da
mesma provém de uma única observação direta, ou se o valor é resultado de algum cálculo.
Os dados associados a uma métrica podem ser: a) Objetivos, isto é, dependem apenas do
objeto, e a característica a ser avaliada permite uma medição direta do fato ou evento do
mundo real; b) Subjetivos, dependem do objeto que está sendo avaliado e do ponto de vista do
avaliador. Por exemplo: Os dados, na forma disponibilizada, apresentam detalhamento
adequado?
As métricas detalham as questões, fazem a transição entre o nível operacional e o quantitativo
do modelo GQM. Contemplam a entidade METRICA. Vide exemplos na tabela 3.5.
Tabela 3.5 – Exemplos de Métricas

Métricas

Questão

1n0

Os dados das tabelas pertencem aos respectivos domínios?

Id

Descrição
Grau de validade dos dados com relação aos respectivos
domínios - Tab Clientes
Grau de validade dos dados com relação aos respectivos
domínios - Tab Produtos
Grau de validade dos dados com relação aos respectivos
domínios - Tab Vendas
Os dados, quando aplicável, estão definidos nas tabelas de
referência?
Descrição
Grau de validade dos dados com relação à Integr
Referencial - Tab Clientes
Grau de validade dos dados com relação à Integr
Referencial - Tab Produtos
Grau de validade dos dados com relação à Integr
Referencial - Tab Vendas

1n1
1n2
1n3

Questão

1x0

Métricas

Id
1x1
1x2
1x3

Peso
2
1
5

Peso
2
1
5
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Cada métrica corresponde a um indicador de grau de qualidade, sendo que os indicadores das
métricas derivadas de uma mesma questão participarão, de forma ponderada, do cálculo do
indicador do grau de qualidade dessa questão. É necessário, então, que ao indicador seja
associado um fator de ponderação (peso).

3.4.5 Especificação das Medidas
A especificação de uma métrica é completada com a definição das medidas que a compõem, e
os seguintes elementos devem ser definidos para cada um delas:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Unidade de medida,
Domínio, ou seja, o intervalo válido, definido pelos valores Mínimo e Máximo,
Valores esperados, Inferior e Superior. Define a qualidade do valor observado:
o
Inaceitável: quando abaixo do Inferior;
o
Aceitável : quando entre o Inferior e o Superior; e,
o
Boa
: quando acima do Superior.
Maior/Melhor, indica se quanto maior o valor observado melhor é a qualidade,
Fator de ponderação, indica a importância da métrica em relação à questão,
Objeto a ser mensurado.

É necessário ainda especificar e construir o agente de medição (software) que irá coletar o
valor real da medida, nos momentos definidos, com relação a um objeto específico.
Como os valores das diversas medidas podem ser expressos em unidades diferentes, não é
possível efetuar os cálculos dos indicadores com os valores observados sem antes passá-los
por um processo de uniformização. No item 2.5 é apresentado o processo de cálculo para
uniformização dos valores.
As medidas fazem a conexão entre o nível quantitativo e os objetos do mundo real, e
contemplam as entidades MEDIDA, MEDIDA ESTIMADA, MEDIDA REAL do
metamodelo utilizado. Na tabela 3.6 são apresentados exemplos de medidas.

3.4.6 Definição dos Parâmetros de Cálculo
Para uniformizar os valores coletados para medidas representadas por unidades e/ou
granularidades diversas, e assim possibilitar o cálculo dos indicadores do grau de qualidade, é
utilizado o método da Ponderação Aditiva Simples (Simple Additive Weighting - SAW). Este
método é descrito e exemplificado no item 2.5.
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Tabela 3.6 – Exemplos de Medidas
Ques
tão
Mé
trica

100
101
Id

Medidas

141

142

143

Ques
tão
Mé
trica

130
131
Id

Medidas

133

134

135

Os dados das tabelas pertencem aos
respectivos domínios?
Grau de validade dos dados com relação aos
respectivos domínios - Tab Clientes

a)
Unid
Med

Descrição
Indicador de Dados com Domínio
Inconsistente na Tabela Cliente. Conta os
registros nos quais pelo menos um dos
campos do Grupo de Dados A não pertence
ao domínio definido.
Indicador de Dados com Domínio
Inconsistente na Tabela Cliente. Conta os
registros nos quais pelo menos um dos
campos do Grupo de Dados B não pertence
ao domínio definido.
Indicador de Dados com Domínio
Inconsistente na Tabela Cliente. Conta os
registros nos quais pelo menos um dos
campos do Grupo de Dados D não pertence
ao domínio definido.
Os dados, quando aplicável, estão
definidos nas tabelas de referência?
Grau de validade dos dados com relação à
Integr Referencial - Tab Clientes

c)
Valores
Esperados

d)
Maior
Melhor

e)
Ponde
ração

Min

Max

Inf

Sup

I.Unif

Peso

und

0

5000

1000

2000

2

5

und

0

50

10

30

2

3

und

0

2000

750

1500

2

1

a)
Unid
Med

b)
Domínio

c)
Valores
Esperados

d)
Maior
Melhor

e)
Ponde
ração

Descrição
Indicador de Dados com Integr Referencial
inconsistente na Tabela Cliente. Conta os
registros nos quais pelo menos um dos
campos do Grupo de Dados A não apresenta
integridade referencial.
Indicador de Dados com Integr Referencial
inconsistente na Tabela Cliente. Conta os
registros nos quais pelo menos um dos
campos do Grupo de Dados B não apresenta
integridade referencial.
Indicador de Dados com Integr Referencial
inconsistente na Tabela Cliente. Conta os
registros nos quais pelo menos um dos
campos do Grupo de Dados D não apresenta
integridade referencial.

b)
Domínio

Min

Max

Inf

Sup

I.Unif

Peso

und

0

5000

1500

3000

2

5

und

0

1500

500

1000

2

3

und

0

3000

1000

2000

2

1

Na fórmula de uniformização do valor coletado para uma medida são utilizados os parâmetros
Valor Mínimo e Valor Máximo. E o valor do indicador resultante do cálculo estará sempre no
intervalo de 0 a 1. Porém, o indicador somente refletirá com propriedade a variação do valor
observado quando este estiver dentro do intervalo definido pelos valores Mínimo e Máximo,
pois para qualquer valor fora desse intervalo o valor do indicador será sempre 0 ou 1,
dependendo desse valor estar abaixo do Mínimo ou acima do Máximo. Portanto, cuidados
especiais devem ser tomados quando da definição dos valores desses parâmetros, e de
preferência deve-se empregar algum critério que adicione objetividade ao processo.
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Na definição do valor para o fator de ponderação (peso) os mesmos cuidados citados para os
valores Mínimo e Máximo devem-se tomados. Esse parâmetro serve para identificar a
importância, relevância, que determinada métrica tem na composição do cálculo do indicador.
Caso não se perceba claramente uma diferença de importância entre as métricas então é
conveniente atribuir pesos iguais a todas elas, ou seja, não haverá ponderação.

3.5 CONCLUSÃO
O valor de um indicador, relativo a uma questão ou a um objetivo, pode ser analisado pelo seu
valor de ocorrência em um determinado período, e sob o ponto de vista de quem o analisa
expressar um nível de qualidade adequado ou não. Por outro lado, um indicador pode ser
analisado em sua evolução durante um período de tempo, mostrando a tendência da variação
do grau de qualidade do objeto avaliado. Em uma análise comparativa eventualmente pode-se
detectar variações inesperadas resultante de alguma ocorrência anômala, e, assim evidenciar a
necessidade de investigações mais detalhadas de sua da origem.
Num contexto mais específico os indicadores podem ser utilizados como instrumento
quantitativo para avaliar a eficácia de ações implementadas. Ou seja, utilizam-se os valores
históricos dos indicadores como referência, e, compara-se com os valores coletados após a
implementação das ações, obtendo-se assim uma medida do grau de eficiência das ações
adotadas.
Apesar da importância fundamental dos valores dos indicadores calculados segundo os
conceitos expostos neste trabalho, os valores reais coletados pelos agentes também são
importantes e devem ser analisados, especialmente quando se procura explicar situações
anômalas apontadas pelos indicadores de qualidade.
A hierarquia estabelecida na estruturação dos objetivos, questões e métricas, auxilia na análise
de qual ou quais componentes estão influenciando mais fortemente o resultado final.
Neste capítulo são descritos os passos do roteiro para implementação dos modelos para
administração da qualidade de dados em sistemas de data warehousing apresentados no
capitulo 2.
São descritos os conceitos, as atividades e os cuidados especiais que devem ser observados, e
mostrados exemplos, para cada uma das seguintes etapas:
o

Definição das prioridades da avaliação,
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o

Seleção dos critérios de qualidade,

o

Definição dos objetivos,

o

Definição das questões,

o

Definição das métricas,

o

Especificação das medidas,

o

Especificação dos parâmetros.

Estão, portanto, estabelecidos os conceitos, definições e especificações necessários para o
início do desenvolvimento do estudo de caso.
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4 ESTUDO DE CASO

Neste capítulo são apresentadas as definições e as especificações utilizadas na implementação
do estudo de caso, e descritos os métodos e critérios adotados. São apresentadas as definições
dos Objetivos e das Questões, e descrito em detalhes o processo de análise das necessidades,
além da definição das métricas e medidas. São mostrados também os conceitos básicos, as
estruturas e as especificações utilizadas na construção do software responsável pela coleta dos
valores das medidas e cálculo dos indicadores.
E, na parte final é elaborada uma análise dos valores coletados e dos indicadores calculados.

4.1 PROCESSO ETL - CLIENTE
Para validação dos conceitos e idéias propostos neste trabalho será utilizado um caso prático
de geração de tabelas com os dados transformados e prontos para utilização pelos usuários. A
partir de uma tabela transacional, onde constam os clientes de uma seguradora, e de um
conjunto de tabelas de apoio, são executadas uma série de atividades para geração da tabela
Cliente e, com base nesta, uma tabela resumo, a Cliente_Resumo. Este processo é executado
mensalmente, todo dia primeiro, permanecendo estas duas tabelas estáticas durante todo o
mês. Estas tabelas servem de base para diversos processos posteriores nos quais são efetuados
resumos e análises de segurados, prêmios e sinistros.
As atividades do processo Cliente estão cada uma delas programadas em stored procedures
no Sistema de Banco de Dados (SBD) e organizadas em pacotes. A execução do processo se
dá a partir de um comando agendado no próprio SBD. Existe uma tabela de controle,
Cliente_Ctl, onde é registrada a evolução do processamento e os erros eventualmente
ocorridos. Caso ocorra erro numa das atividades é possível reiniciar o processamento a partir
da atividade onde ocorreu o problema.

Tabela 4.1 descreve de forma simplificada as atividades executadas neste processo
E, na Figura 4.1 é mostrado um diagrama geral do fluxo das atividades.
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Tabela 4.1 - Atividades do processo CLIENTE
Atividade
nr
Título

Descrição da Atividade

1

Carteira

Classifica o segurado quanto à lei vigente na contratação do plano.
Carteiras: Antiga, Nova, Novíssima, Pós-Lei.

2

Insere
Carência

A partir da tabela Beneficiario_Carencia atualiza na Segurado as
datas de carência considerando e não considerando parto.

3

Lei 9656

Atualiza na tabela Empresa a classificação do produto contratado
pela empresa cliente quanto à Lei 9656, podendo ser 'Pré-Lei', 'PósLei' ou 'Pós-Lei(Migrado).

4 Deleta Cliente Deleta os registros e a chave primária da tabela Cliente.

5

6
7
8

5.1 Carrega a tabela Cliente(S1) a partir da junção das tabelas:
Segurado,
Empresa,
Empresa_Local,
Categoria_Empresa,
Produto_Saude,
Local_UF_Indiv,
Gera Cliente Categoria_Atu,
Produto_Plano.
5.2 Recria a chave primária da tabela Cliente.
Atualiza, na tabela Cliente, nos registros dos segurados, a
Dependentes
quantidade de dependentes.
Código
Atualiza o código da Região na Cliente.
Região
Resumo
Recria a tabela Cliente_Resumo para os últimos seis meses.
Cliente

No diagrama da Figura 4.1 a simbologia utilizada é:
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4.2 ANÁLISE
A partir dos conceitos de qualidade expostos no capítulo 2 e levando-se em consideração as
observações descritas no capítulo 3, os usuários em conjunto optam por avaliar os dados da
principal estrutura, a tabela Cliente.
Para desenvolver os Objetivos de qualidade, são analisados e discutidos os critérios que estão
presentes nas abordagens da maioria dos autores (Tabela 3.2), e que se destacam no conjunto
das mesmas. E, em função das necessidades da aplicação em questão os critérios de qualidade
selecionados são:
o

Validade

o

Completeza

o

Temporalidade

o
o

Integridade na Derivação
Adequação e Suficiência

O termo Validade compreende os aspectos referentes à acurácia sintática e à acurácia
semântica, não abrangendo a acurácia de conteúdo.
Segundo WANG et al., 1996, a dimensão Acurácia pode ser decomposta em sintática,
semântica e de conteúdo. A Acurácia Sintática se refere a correção quanto ao domínio do
dado. A Acurácia Semântica se refere a integridade referencial e a obediência às regras de
negócio. E, a Acurácia de Conteúdo se refere à fidedignidade com relação ao mundo real.
A validação da acurácia sintática é efetuada pela verificação dos dados quanto a pertencer ao
domínio definido para o mesmo. Nas tabelas relacionais a conformidade quanto ao domínio é
garantida pelo sistema gerenciador do banco de dados relacional (SGBD) na maioria dos
casos. Porém, eventualmente para determinados campos codificados, cujos valores válidos
são um subconjunto do domínio definido, essa validação não é efetuada pelo SGBD, então,
esses subconjuntos são aqui avaliados.
A validação da integridade referencial, parte da acurácia semântica, devido a existência de
dados inconsistentes oriundos de sistemas legados, não está habilitada no SGBD para alguns
campos, motivo pelo qual será verificada. A validação da Acurácia Semântica é completada
pela verificação quanto à obediência dos dados às regras de negócio.
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Adequação e Suficiência, conforme proposto por Larry English [ENGL01], é o critério
adotado em conjunto pelos usuários para iniciar avaliação dos dados e classificá-los em seis
categorias, vide item 4.2.1 Análise das Necessidades.
O critério, Integridade na Derivação, conforme proposto por Larry English [ENGL01], é
adotado por ser típico dos sistemas de data warehousing as transformações de dados e os
resumos sob os mais diferentes critérios.
Outros critérios, como Existência de Metadados, Acessibilidade, Facilidade de Entendimento,
Segurança, Não Duplicidade, Atualidade, Precisão, são também critérios importantes e que
deveriam ser selecionados. Porém, neste estudo são considerados apenas os acima
selecionados por serem adequados ao estudo de caso em questão de acordo com a
manifestação apresentada pelos usuários. Fica, portanto, para uma análise posterior pelos
gestores a inclusão de outros critérios de qualidade.
Como descrito no item 3.4 e exemplificado na tabela 3.1, é elaborada uma única planilha para
a tabela Cliente, na qual cada campo é representado numa linha. A tabela 4.2, Análise das
Necessidades, composta por 80 linhas, contém todos os campos da tabela Cliente.
Os aspectos da qualidade avaliados são derivados dos critérios selecionados no início deste
item 4.2, e, estão dispostos nas colunas, as quais estão numeradas, de 1 a 7.
Na célula, intersecção das linhas e colunas consta o resultado da análise, com a indicação da
validação a ser efetuada.
Na coluna 1-Adequação e Suficiência, da tabela 4.2-Análise das Necessidades, os campos são
analisados em face às necessidades das aplicações quanto à sua relevância. Neste critério os
campos são classificados pelos usuários, de forma subjetiva, em 6 categorias:
A - Muito Importante,
B - Importante,
C - Utilizado,
D - Bom Ter,
E - Desnecessário,
F - A Incluir.
Mais especificamente, quanto à suficiência, são identificados dois campos (Dsc_Municipio,
Dat_Obito) como necessários, mas que não constam da tabela, e, doze como sendo
Desnecessários, por não mais serem atualizados na fonte ou não mais utilizados nas
aplicações.
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Tabela 4.2 - Análise das Necessidades

A

S

12 Nme_Carteira
18 Cod_Plano_Anterior
19 Dat_Plano_Anterior

A
A
A

N
N
N

20 Dat_Exclu_Segurado

A

S

28
31
34
35
36
40
41
62
71
72
7

Sig_Uf_Resid
Cod_Grupo_Atuarial
Dat_Inicio_Pam
Dat_Fim_Pam
Num_Apolice
Cod_Cia_Seguradora
Cod_Produto_Empr
Idc_Tipo_Segurado
Cod_Tipo_Us_Reemb
Cod_Tab_Us_Reemb
Idc_Sexo

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

S
N
S
S
N
S
N
S
N
N
S

8

Cod_Grau_Parent

B

S

9
10
13
14
15
17
22
26
27
29
30
32
37
42
43
44
45
46

Nme_Beneficiario
Dat_Adesao_Plano
Dat_Nascimento
Dat_Lim_Com_Parto
Dat_Lim_Sem_Parto
Dat_Plano
Cod_Local
Cod_Tabela_Us
Cod_Tipo_Us
Cod_Categ_Empr
Cod_Grupo
Cod_Regiao_Suc
Cod_Sucursal_Empr
Cod_Categoria
Nme_Categoria
Nme_Categ_Atuarial
Idc_Tipo_Plano
Cod_Tipo_Produto

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

S
S
S
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
S
S

B
B
B
B
B

5

Validade
Integridade
Referencial

6

7
Integridade
na Derivação

11 Dat_Abert_Matr

Cod_Pref_Empresa
Cod_Empresa
Cod_Familiar_Benef
Cod_Rdp
Cod_Produto_Seg
Cod_Plano

4

Temporalidade

PK
PK
PK
PK
S
S

ordem

A
A
A
A
A
A

1
2
3
4
5
6

Coluna

3

Regra de
Negócio

2
Completeza

1
Adequação
e
(*)
Suficiência

Análise das Necessidades dos
Usuários [REDM01]

Critérios de Qualidade

Domínio

Tabela Cliente

M301 M451
M311

Produto_Saude
Plano_Empresa

RN7
RN9
RN4 e
6

S

RN5 e
6
UF
S
RN5
Cia_Seguradora
Produto_Saude

RN8

Tabela_US
Tabela_US
S

Parentesco

RN1
RN2 e
3

RN4
RN11
Empresa_local
Tabela_US
Tabela_US
Categoria_Empresa
Sucursal
Sucursal
Categoria_Empresa
Categoria_Atu

S

RN8
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47
48
52
53
58
59
60
63
73
50
51
57
66
67
80
21
23
24
25
33
49
74
75
76
77
78
79
16
38
39
54
55
56
61
64
65
68
69
70

Cod_Tipo_Cobertura
Idc_Tipo_Modali
Num_Cgc
Qtd_Dependentes
Cod_Regiao
Dat_Efetiva_Inclusao
Num_Faixa_Generica_Idoso
Idc_Segdo_Remido
Dat_Demis_Aposen
Nme_Local
Num_Cep_Cobr
Num_Idade
Cod_Estr_Apoio
Cod_Estr_Venda
Nme_Titular
Cod_Carencia
Num_Cep
Cod_Estado_Civil
Num_Cpf_Titular
Num_Cep_Empr
Sig_Uf_Empr
Dat_Inic_Cobertura
Dat_Inic_Vinculo
Dat_Plano_Compl
Dat_Inic_Vig_Compl
Dat_Fim_Vig_Compl
Qtd_Compon_Fam
Cod_Permanencia
Cod_Inspetoria
Cod_Carencia_Empr
Cod_Unid_Creden_Prest
Cod_Regiao_Modular
Num_Faixa_Generica
Cod_Periodo_Emis
Cod_Acao_Apoio
Cod_Acao_Venda
Cod_Corretor
Cod_Setor
Dsc_Setor
DSC_MUNICIPIO
DAT_OBITO

C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F

5

6

7

Temporalidade

Integridade
na Derivação

S
S
N
N
S
S
N
S
N
N
S
S
N
N
S
N
N
S
S
N
N
S
S
N
N
N
N

4

Regra de
Negócio

B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C

3

Validade
Domínio

Coluna

2
Completeza

ordem

Análise das Necessidades dos
Usuários [REDM01]

Critérios de Qualidade
1
Adequação
e
(*)
Suficiência

Tabela Cliente

Integridade
Referencial

S
S

Regiao

S

Cep_Saude

RN12

S
RN10
Cep_Saude

Na coluna 2 - Completeza, são identificados os campos que devem ser verificados quanto a
esse critério. Os campos que devem ser verificados estão assinalados com ‘S’, e os que não

55

devem com ‘N’. Alguns campos não são verificados por serem de natureza não obrigatória
nas aplicações de origem, e outros, por serem gerados nos processos ETL, estão sempre
preenchidos.
Do critério de qualidade Acurácia são verificados três aspectos que se referem a Validade do
dado. Esses aspectos estão representados nas três colunas: 3-Domínio, 4-Integridade
Referencial, e 5-Regras de Negócio.
É verificado, quando aplicável, se o conteúdo pertence ao conjunto de valores especificado
para o campo, coluna 3, e neste caso a célula está preenchida com ‘S’. Esta verificação se faz
necessária devido a existência de dados inconsistentes oriundos de sistemas legados.
Na Coluna 4-Integridade Referencial, para os campos que tem o domínio definido em uma
outra tabela, é assinalada a necessidade de verificação da existência do conteúdo do mesmo na
tabela de referência. Isto é necessário porque a validação de integridade referencial não está
habilitada no SGBD devido a existência de dados inconsistentes oriundos de sistemas legados.
O nome da tabela de referência está identificado na respectiva célula da planilha.
Na coluna 5-Regras de Negócio, quando aplicável, o campo é analisado quanto à
conformidade com Regra de Negócio. Em conjunto com os usuários treze Regras de Negócio
foram identificadas como relevantes, e que justificam a verificação Essas regras são
apresentadas na tabela 4.3, Regras de Negócio. Algumas das regras produzem como resultado
da verificação que o conteúdo do campo é incorreto, por exemplo, RN04-Data Nascimento
maior que Data de Matrícula. E, outras indicam campos com conteúdo suspeito, por exemplo,
RN11-Segurados inscritos sem carência. O identificador da Regra de Negócio consta da
célula correspondente ao campo que será verificado pela regra.
Com relação ao critério Temporalidade, coluna 6, são medidos os tempos de execução dos
processos e suas atividades, e, o momento em que as informações ficam disponíveis para os
usuários. Para mensurar esses aspectos foram criadas, respectivamente, as métricas 301-Grau
de Temporalidade dos dados da Tabela Cliente, e 311-Grau de Temporalidade dos dados da
Tabela Cliente_Resumo.
E, com relação ao critério Integridade na Derivação, coluna 7, é verificado se há divergência
entre a tabela fonte Cliente e os valores resumidos na tabela Cliente_Resumo. Para mensurar
esse aspecto foi criada a métrica 451-Diferença de Clientes Ativos ocorrida no processo
Cliente_Resumo.
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Tabela 4.3 - Regras de Negócio
REGRAS DE NEGÓCIO – Tabela Cliente
RN01

Cônjuges do mesmo sexo

Descrição

Contagem dos titulares que possuem cônjuge do mesmo sexo.
Existem casos aceitos pela empresa cliente.

Restrição

Somente segurados, o titular OU o cônjuge, com plano vigente na data da
validação.

RN02

Cônjuges com diferença de idade muito grande.

Descrição

Contagem dos titulares que possuem cônjuge com diferença de idade igual ou
acima do parâmetro estipulado.

Restrição

Somente segurados ativos na data da validação, o titular OU o cônjuge.

RN03

Filho com pequena diferença de idade para com o titular.

Descrição

Contagem dos filhos que tenham, para com o titular, pai ou mãe, uma diferença de
idade igual ou menor ao parâmetro estipulado.

Restrição

Somente segurados ativos na data da validação, o titular OU o filho.

RN04

Data de nascimento do segurado maior que a data de inclusão no plano.

Descrição

Contagens dos segurados cuja Data de Nascimento seja maior que data de
inclusão no plano de saúde.

Restrição

Somente segurados ativos na data da validação.

RN05

Empresa com apólice cancelada e com segurados ainda ativos.

Descrição

Contagem do segurados que permanecem ativos, porém os planos da empresa,
tanto o plano médico como o odontológico, encontra-se cancelado/encerrado.

Restrição

Somente segurados ativos na data da validação.

RN06

Data de inclusão no plano maior que data de exclusão.

Descrição

Contagem dos segurados cuja Data de Inscrição no plano é posterior a data de
encerramento do mesmo.

Restrição

Somente segurados ativos na data da validação.

RN07

Código do Produto do segurado diferente do código de produto da empresa.

Descrição

Contagem dos segurados com Código Produto diferente do Código Produto da
empresa.

Restrição

Segurados que estão ou estiveram ativos nos últimos ‘n’ anos.
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REGRAS DE NEGÓCIO – Tabela Cliente
RN08

Código do Produto incompatível com a Carteira de seguro da empresa.

Descrição

Contagem dos segurados cujo código do tipo de produto é incompatível com a
carteira.

Restrição

Segurados que estão ou estiveram ativos nos últimos 'n' anos.

RN09

Plano incompatível com o produto contratado.

Descrição

Contagem dos segurados com Plano incompatível com o produto contratado.

Restrição

Segurados que estão ou estiveram ativos nos últimos 'n' anos.

RN10

Número de CPF do titular viciado, repetido inúmeras vezes em diferentes titulares.

Descrição

Contagem de segurados com CPFs suspeitos. CPF suspeitos são aqueles que se
repetem em número igual ou superior ao parâmetro estabelecido, em diferentes
titulares.

Restrição

Segurados que estão ou estiveram ativos nos últimos 'n' anos.

RN11

Segurado inscritos em plano de seguro sem período de carência.

Descrição

Percentual de inclusões sem carência no mês.

Restrição

Segurados inscritos nos últimos 'n' meses e, com data de inscrição após 'n' dias
da inscrição da empresa.

RN12

Número de CEP do titular viciado, repetido inúmeras vezes em diferentes titulares.

Descrição

Contagem de segurados com CEPs suspeitos. CEP suspeitos são aqueles que se
repetem em número igual ou superior ao parâmetro estabelecido, em diferentes
titulares.

Restrição

Somente segurados ativos na data da validação.

RN13

Sig_UF_Resid é do mesmo estado do CEP

Descrição

Contagem dos titulares ativos com inconsistência no endereço de residência, a
Unidade da Federação da coluna Sig_Uf_Resid é diferente da Unidade da
Federação correspondente ao número do CEP.

Restrição

Somente segurados ativos na data da validação. Não conta os que não tem CEP
ou tem CEP inválido.

.
4.3 MÉTRICAS E MEDIDAS
A partir das questões formuladas no item 3.4.3 Indicadores de Qualidade e Questionamento, e
da análise das necessidades descrita no item 4.2.1, são elaboradas as métricas e medidas. No
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item 4.3.1 é apresentado um exemplo de criação de métricas e medidas, e, no item 4.3.2 são
apresentadas as especificações das mesmas.
4.3.1 Exemplo de Objetivo, Questionamento e Métrica
O primeiro passo na implementação do modelo é a definição do objetivo a ser mensurado. O
objetivo deve estar vinculado a alguma política ou estratégia da área organizacional, ou ser
derivado de um objetivo de mais alto nível da organização. O objetivo 011, descrito na tabela
3.3, diz respeito a validade dos dados.
Uma vez definido os objetivos, que por sua vez são decompostos em propósito, problema,
objeto e perspectiva, parte-se para a especificação das questões.
As questões derivadas do Objetivo 011 são as identificadas pelos números 100, 130 e 150, e,
podem ser vistas na tabela 4.4, Conceituação e Especificação das Métricas e Medidas.
A tabela 4.4 é apenas um relatório para facilitar as discussões nas reuniões com os
participantes do estudo de caso, pois todos os dados que ali constam estão armazenados nas
tabelas relacionais do modelo QDW, ou seja, todas as definições e parametrizações do modelo
de qualidade estão armazenadas na base de dados.
As respostas às questões formuladas são obtidas indiretamente com a aplicação de métricas
que fornecerão as informações quantitativas desejadas. Por exemplo, para resposta à Questão
150 - Os dados estão em conformidade com as Regras de Negócio? são definidas quatro
métricas para mensuração da validade dos dados da tabela Cliente, as quais são identificadas
pelos números 151, 161, 171 e 181. Detalhes podem ser vistos na tabela 4.4.
A métrica ainda se encontra num certo nível de abstração, e, para a coleta dos dados reais
precisam ser definidas e especificadas as medidas que formarão as métricas, conforme
descrito no item 3.4.5. Por exemplo, as medidas que participam do cálculo da métrica 151 Grau de validade em relação às Regras de Negocio - Grupo A são as identificadas pelos
números 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 158. Detalhes podem ser vistos na tabela 4.4.

Tabela 4.4 – Conceituação e Especificação das Métricas e Medidas
Objetivo 011

Monitorar a VALIDADE dos dados do DW, para atingir,
manter ou superar a meta estabelecida pelo usuário final.

Questão 100 Os dados das tabelas pertencem aos respectivos domínios?
Métrica

101

Grau de validade dos dados com relação aos respectivos
domínios - Tab Cliente

Título

Peso

Metr

Dados pertencem aos
Domínios?

2

Grau Validade Domínio
Cliente

1

100

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

Descrição

Título

Peso

Metr

102

Indicador de Dados com Domínio Inconsistente na Tabela
Cliente. Conta os registros nos quais pelo menos um dos campos
do Grupo de Dados A não pertence ao domínio definido.

Ind domínio inconsistente
- Cliente-A

5

101

und

0

5000

50

150

2

103

Indicador de Dados com Domínio Inconsistente na Tabela
Cliente. Conta os registros nos quais pelo menos um dos campos
do Grupo de Dados B não pertence ao domínio definido.

Ind domínio inconsistente
- Cliente-B

3

101

und

0

50

5

10

2

104

Indicador de Dados com Domínio Inconsistente na Tabela
Cliente. Conta os registros nos quais pelo menos um dos campos
do Grupo de Dados D não pertence ao domínio definido.

Ind domínio inconsistente
- Cliente-D

1

101

und

0

2000

180

360

2

Questão 130

Os dados, quando aplicável, estão definidos nas tabelas de Dados possuem
referência?
integridade referencial?

2

Métrica

Grau de validade dos dados com relação à Integr
Referencial - Tab Cliente

1

130

Título

Peso

Metr

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

Ind Integr Refer. incons Cliente-A

5

131

250
000

60
000

120
000

2

Medidas

Medidas

Id

131
Id
132

Descrição
Indicador de Dados com Integr Referencial inconsistente na
Tabela Cliente. Conta os registros nos quais pelo menos um dos
campos do Grupo de Dados A não apresenta integridade
referencial.

Grau Validade Int Ref
Cliente

und

0
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Id
133

134

Os dados estão em conformidade com as Regras de
Negócio?
Grau de validade em relação às Regras de Negocio 151
Grupo A
Id
Descrição

Questão 150

Medidas

Métrica

Descrição
Indicador de Dados com Integr Referencial inconsistente na
Tabela Cliente. Conta os registros nos quais pelo menos um dos
campos do Grupo de Dados B não apresenta integridade
referencial.
Indicador de Dados com Integr Referencial inconsistente na
Tabela Cliente. Conta os registros nos quais pelo menos um dos
campos do Grupo de Dados D não apresenta integridade
referencial.

Título

Peso

Metr

Ind Integr Refer. incons Cliente-B

3

131

und

Ind Integr Refer. incons Cliente-D

1

131

und

Dados obedecem às
Reg Negocios?
Grau Validade RNGrupo A
Título

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

0

150
000

20
000

40
000

2

0

1500
000

150
000

300
000

2

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

4
5

150

Peso

Metr

152

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN04- Ind Dados - RN04-AA-Data Nascimento maior que abertura
Nascim>Abertura

2

151

und

0

2000

30

100

2

153

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN05- Ind Dados - RN05-A-Emp
A-Empresa fechada segurados ativos
Fech c/Seg

4

151

und

0

5000

30

100

2

154

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN06- Ind Dados - RN06-AA-Data abertura maior que exclusão
Abertura>Exclus

3

151

und

0

200

10

50

2

155

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN07- Ind Dados - RN07-A-Prod
A-Cod.Produto Empr diferente Segurado
Emp<>Seg

1

151

und

0

2000

10

50

2

156

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN08- Ind Dados - RN08-A-Prod
A-Prod segurado e Carteira incompatíveis
Seg Cart Inc

1

151

und

0

250

20

50

2

157

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN09- Ind Dados - RN09-A-Seg
A-Segurado Plano e Produto incompatíveis
PlanoXProd Inc

1

151

und

0

20
000

500

2000

2

1

151

und

0

50
000

1000 5000

2

158

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN13Ind Dados - RN13-AA-Sig_UF_Resid e Num_Cep incompatíveis
Sif_UF_ResidxNum_Cep
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Métrica

161

Medidas

Id

Métrica

Medi das

Título

3

150

Peso

Metr

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

240

2

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN01Ind Dados - RN01-BB-Cônjuge do mesmo sexo
Cônjuge Sexo ='s

1

161

und

0

1000

120

163

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN11- Ind Dados - RN11-BB-Percentual de inclusões sem carência
%Inc s/cârencia

1

161

und

0

1

0,05

171

Grau de validade em relação às Regras de Negocio Grupo C

2

150

Peso

Metr

Descrição

Grau Validade RNGrupo C
Título

UnMed Min Max

0,10

2

Inf

Sup

I.Unif

172

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN02- Ind Dados - RN02-C-Conj
C-Cônjuges, idades díspares
Idade disp

1

171

und

0

5000

200

500

2

173

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN03- Ind Dados - RN03-CC-Filho, idade incompatível
Filho Idade inc

1

171

und

0

5000

200

500

2

181

Grau de validade em relação às Regras de Negocio Grupo D

1

150

Peso

Metr

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

Id
Medidas

Descrição

Grau Validade RNGrupo B

162

Id

Métrica

Grau de validade em relação às Regras de Negocio Grupo B

Descrição

Grau Validade RNGrupo D
Título

182

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN12- Ind Dados - RN12-D-CEP
D-Números CEP suspeitos
suspeito

1

181

und

50 1000
000 000

100
000

250
000

2

183

Contagem dos registros que não atendem as condições da RN10- Ind Dados - RN10-D-CPF
D-CPF´s suspeitos
suspeito

1

181

und

50

250

500

2

5000

61

Monitorar a COMPLETEZA dos dados do DW, para
Objetivo 021 atingir, manter ou superar a meta estabelecida pelo usuário

Título

Peso

Metr

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

final.
Questão 200 As colunas, quando aplicável, possuem dados?
Métrica

201 Grau de Completeza dos dados da Tabela Cliente

Medidas

Id

Descrição

As colunas possuem
dados?
Grau Completeza Tab
Cliente
Título

1
1

200

Peso

Metr

202

Contagem dos registros da Tabela Cliente nos quais pelo menos
um dados dos Grupo A, que deveria estar preenchido, é nulo.

Qtd.Registros Dados
Nulos - Cliente-A

5

201

und

0

2000

50

200

2

203

Contagem dos registros da Tabela Cliente nos quais pelo menos
um dados dos Grupo B, que deveria estar preenchido, é nulo.

Qtd.Registros Dados
Nulos - Cliente-B

3

201

und

0

4000

50

200

2

204

Contagem dos registros da Tabela Cliente nos quais pelo menos
um dados dos Grupo C, que deveria estar preenchido, é nulo.

Qtd.Registros Dados
Nulos - Cliente-C

2

201

und

0

600

20

100

2

205

Contagem dos registros da Tabela Cliente nos quais pelo menos
um dados dos Grupo D, que deveria estar preenchido, é nulo.

Qtd.Registros Dados
Nulos - Cliente-D

1

201

und

0

5000

50

200

2

Peso

Metr

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

12

16

2

Monitorar a TEMPORALIDADE dos dados do DW, para
Objetivo 031 atingir, manter ou superar a meta estabelecida pelo usuário

Título

final.
Questão 300

Medidas

Métrica

Os dados estão disponíveis em tempo e de acordo com os
requisitos?

301 Grau de Temporalidade dos dados da Tabela Cliente
Id
302

Descrição
Tempo, em horas, para liberação da Tabela Cliente. Contado a
partir da zero hora do primeiro dia do mês.

Dados disponíveis em
tempo?
Grau Temporalidade
Tab Cliente
Título
Tempo geração Tab
Cliente

1
4

300

Peso

Metr

1

301

h

8

24

62

Medidas

Métrica

311
Id

Grau de Temporalidade dos dados da Tabela
Cliente_Resumo
Descrição

Grau Temporalidade
Tab Cliente_Resumo
Título

2

300

Peso

Metr
311

Tempo, em horas, para liberação da Tabela Cliente_Resumo.
Contado a partir da zero hora do primeiro dia do mês.

Tempo geração Tab
Cliente_Resumo

1

Questão 320

Qual é o tempo para execução dos Processos e Atividades
do DW?

Tempo Processamento?

1

Métrica

Qual é o tempo para execução das Atividades/Processo
Cliente?

Tempo execução
Ativ/Proc Cliente

1

320

Título

Peso

Metr

312

321

Medidas

Id

Descrição

UnMed Min Max
h

8

36

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

12

16

2

Inf

Sup

I.Unif

323

Tempo de execução Atividade Cliente - Insere Carência

Duração atividade Cliente
- Carência

1

321

min

5

80

10

50

3

324

Tempo de execução Atividade Cliente - Lei 9656

Duração atividade Cliente
- Lei 9656

1

321

min

5

80

10

50

3

325

Tempo de execução Atividade Cliente - Gera Cliente

Duração atividade Cliente
- Gera

1

321

min

15

200

30

140

3

326

Tempo de execução Atividade Cliente - Dependentes

Duração ativid Cliente Dependentes

1

321

min

7

100

15

90

3

327

Tempo de execução Atividade Cliente - Código Região

Duração atividade Cliente
- Região

1

321

min

5

100

10

50

3

328

Tempo de execução Processo Cliente

Duração Processo Cliente

1

321

min

42

600

85

250

3
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Medidas

Métrica

351

Qual é o tempo para execução do Processo Resumo
Cliente?

Id
352

Descrição
Tempo de execução processo Cliente_Resumo - Total

Tempo execução Proc
Cliente_Resumo
Título
Duração processo
Cliente_Resumo

1

320

Peso

Metr

1

351

Peso

Metr

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

200

60

120

3

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

min

30

Monitorar e controlar a INTEGRIDADE nas derivações e
Objetivo 041 o crescimento dos dados do DW, segundo a perspectiva de

Título

TI.
Questão 400 Qual o volume dos dados do DW?

Medidas

Métrica

Métrica

401 Quantidade de registros na Tabelas Clientes
Id

1
1

400

Peso

Metr

402

Quantidade de registros da Tabela Cliente

Qtd registros Tab Cliente

3

401

und

null

null

null

null

3

403

Quantidade de registros da Tabela Cliente_Resumo

Qtd registros Tab
Cliente_Resumo

1

401

und

null

null

null

null

3

Qtd registros Tab
Cliente_Resumo

1

400

Peso

Metr

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

411 Quantidade de clientes ativos nas Tabelas Clientes
Id

Medidas

Descrição

Volume de dados do
DW?
Qtd registros Tab
Cliente
Título

Descrição

Título

412

Quantidade de clientes ativos na Tabela Cliente

Qtd Cliente Ativo Tab
Cliente

1

411

und

null

null

null

null

3

413

Quantidade de clientes ativos na Tabela Cliente_Resumo

Qtd Cliente Ativo
Cliente_Resumo

1

411

und

null

null

null

null

3

64

Questão 430 Qual o percentual de crescimento dos dados do DW?

Medidas

Métrica

431 Percentual de crescimento da Tab Cliente, no mês
Id

Descrição

Pct crescimento Tab
Cliente

1

430

Peso

Metr

Título

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

Percentual de crescimento de registros na Tabela Cliente?

Pct cresc Tab Cliente

1

431

pct

null

null

null

null

3

423

Percentual de crescimento de Clientes Ativos na Tabela Cliente?

Pct cresc Tab
Cliente_Resumo

1

431

pct

null

null

null

null

3

Integridade nas
derivações?

1

Diferença de ativos na
Cliente_Resumo

1

450

Peso

Metr

UnMed Min Max

Inf

Sup

I.Unif

1

451

10

30

2

451
Id

Medidas

1

422

Questão 450 Os dados, nos resumos, nas derivações, estão íntegros?
Métrica

Pct crescimento dos
dados?

452

Diferença de Clientes Ativos ocorrida no processo
Cliente_Resumo
Descrição
Diferença de Clientes Ativos ocorrida na geração da
Cliente_Resumo? Valor absoluto da diferença entre as medidas
412 e 413.

Título
Dif geração Tab
Cliente_Resumo

und

0

100

65

66
4.3.2 Especificação das Métricas e Medidas
Para responder as 9 questões derivadas dos 4 objetivos são elaboradas 15 métricas, e estas são
calculadas com base em valores coletados para 39 medidas (tabela 4.4).
No presente estudo o período corresponde a um mês, mas poderia representar qualquer outro
espaço de tempo, a partir da granularidade de um dia. A data específica que o representa,
quando necessário, é o último dia do mesmo do período. Os períodos são definidos na tabela
Tempo (figura 3.3). Outros trabalhos poderiam necessitar de uma granularidade menor que
um dia, então, neste caso, seria necessário alterar a tabela Tempo para contemplar essa
situação.
Os valores para as medidas podem ser coletados e armazenados inúmeras vezes num mesmo
período. Porém, para os indicadores de métricas, questões e objetivos é calculado um único
valor para cada um deles por período. A coleta de múltiplos valores para uma medida num
mesmo período possibilita cálculo de métricas cujas fórmulas processem várias observações.
No presente estudo não há o uso desse tipo de fórmula.
O grau de Completeza da tabela Cliente, objetivo 021, é avaliado por uma única métrica, 201Grau de Completeza dos dados da Tabela Cliente, e para calculá-la são utilizadas quatro
medidas, 202, 203, 204, e 205, uma para cada um dos quatro Grupos de Dados, conforme
item 4.2.1: a) Muito Importante, b) Importante, c) Utilizado, d) Bom Ter. Em cada um dessas
medidas é contada uma ocorrência quando, num registro, um ou mais dados em avaliação do
grupo apresenta valor nulo. Por exemplo, na medida 203-Qtd. Registros com dados nulos na
Tabela Cliente - Grupo B, que avalia os dados Idc_Sexo, Cod_Grau_Parent,
Nme_Beneficiario, Dat_Adesao_Plano, Dat_Nascimento, Cod_Local, Cod_Tabela_Us,
Cod_Tipo_Us, Idc_Tipo_Plano, Cod_Tipo_Produto, caso num mesmo registro pelo menos
um destes campos apresente valor nulo, ou todos apresentem valor nulo, é contado sempre
uma única ocorrência. Essa forma é adotada porque atende às necessidades atuais, e, atende
aos princípios de simplicidade e objetividade que devem ser observados na fase inicial deste
tipo de trabalho. A alternativa de uma medida para cada atributo aumentaria bastante a
quantidade de medidas a serem coletadas, contudo, não melhoraria de forma significativa a
avaliação.
O grau de Validade da questão 150, Os dados estão em conformidade com as Regras de
Negócio, é avaliado com a utilização de uma métrica para cada Grupo de Dado(vide item
4.2.1). Uma determinada regra é vinculada a um determinado Grupo de Dado em função do(s)
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dado(s) validado(s) pela mesma, e quando a regra valida dados de grupos diferentes opta-se
pelo grupo de maior importância. São criadas, então, quatro métricas,
151 - Grau de validade em relação às Regras de Negocio - Grupo A
161 - Grau de validade em relação às Regras de Negocio - Grupo B
171 - Grau de validade em relação às Regras de Negocio - Grupo C
181 - Grau de validade em relação às Regras de Negocio - Grupo D
E, é criada para cada regra de negócio uma medida específica. Essa forma mais detalhada é
adotada devido à importância atribuída pelos usuários às Regras de Negócio.
Os valores das medidas são uniformizados de acordo com os conceitos do método Simple
Additive Weighting (SAW), conforme descrito no item 3.4.5. Porém, algumas medidas,
devido a sua natureza, são consideradas apenas pelos valores absolutos coletados,
constituindo-se em exceções. Por exemplo: 402-Quantidade de registros da Tabela Cliente.
A seleção da fórmula do método SAW é feita de acordo com o indicador de uniformização,
Idc_Maior_Melhor, com a seguinte codificação:
1 – Quanto maior o valor da medida, maior o grau de qualidade.
2 – Quanto menor o valor da medida, maior o grau de qualidade.
3 – Não sofrerá o processo de uniformização.
As fórmulas exigem ainda dois parâmetros, Valor Mínimo e Valor Máximo, os quais
determinam a amplitude da faixa para os valores a serem coletados. Neste estudo de caso
esses parâmetros são no momento inicial, determinados em função dos valores coletados
numa medição experimental. E, ao Valor Máximo é atribuído um valor superior ao observado,
e ao Valor Mínimo é atribuído um valor inferior. Na ausência de um critério mais preciso
adota-se um valor em função da percepção do usuário sobre o grau de qualidade apontado
pela medição. Por exemplo, para a medida, 172-Indicador de Dados inconsistente - RN02-CCônjuges com, idades díspares, cuja medição resultou num valor de 2100 ocorrências, é
atribuído ao Valor Máximo 5000, e ao Valor Mínimo 0.
A partir do valor uniformizado das medidas é calculado, de forma ponderada, o indicador do
grau de qualidade da métrica. Ou seja, atribui-se um peso, Fator de Ponderação, para cada
uma das medidas que compõem a métrica. Inicialmente os pesos são determinados, de forma
subjetiva, quando entre as medidas da métrica os usuários atribuem uma clara diferença de
importância, como, por exemplo, na métrica 101. Quando não há essa diferenciação atribui-se
peso 1 para todas as medidas. Esse mesmo procedimento é utilizado para a determinação dos
pesos das métricas em relação às questões, e aos pesos das questões em relação aos objetivos.
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Uma vez especificadas as medidas é preciso, então, especificar e construir o agente de coleta,
criando-se programas específicos para esse fim, ou utilizando-se de ferramentas que forneçam
os dados necessários.

4.4 ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE
A coleta dos valores para as medidas, e o cálculo dos valores dos indicadores, são efetuados
pelo de software especificamente desenvolvido para essas finalidades. Este software é
composto por três programas:
1) Medida - Coleta os valores para todas as medidas, exceto para as referentes às
Regras de Negócio, e as armazena na tabela Dq_Medida_Real.
2) Medida_RegraNegocio - Coleta os valores para as medidas referentes às Regras de
Negócio, apresentadas na tabela 4.3, e as armazena na tabela Dq_Medida_Real.
3) Calcula_Indicador - Calcula o valor uniformizado para cada uma das medidas e
gera a tabela dq_medicao_base. Calcula ainda o valor dos indicadores das
métricas, questões e objetivos e gera a tabela dq_indicador_base.
Os dois primeiros programas, Medida e Medida_RegraNegocio, são específicos para este
estudo de caso, pois estão vinculados às Regras de Negócio e aos dados em avaliação, não
são,

portanto,

passíveis

de

utilização em outros estudos.

Porém,

o programa

Calcula_Indicador, tem uma construção genérica, e caso não haja alteração no modelo
relacional QDW o mesmo poderá ser re-utilizado.
4.4.1 Conceitos Básicos
Esses programas são construídos na linguagem Oracle PL/SQL, e cada um deles está
estruturado como uma package. As packages são armazenadas e executadas pelo próprio
sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) Oracle. A opção por esta linguagem se deve
ao ambiente onde o estudo de caso é realizado, composto por um servidor Hewlett-Packard
(HP), com sistema operacional HP-UX B.11.23 U ia64 (ta), e gerenciador de banco de dados
Oracle, versão 10g.
Cada package, ou seja, cada programa, é formado por uma procedure Controle, e mais um
conjunto de procedures, sendo que cada uma delas executa uma funcionalidade específica. As
procedures são de natureza pública, ou seja, podem ser acionadas externamente e de forma
independente. A função da procedure Controle é acionar as demais procedures da package,
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permitindo que com uma única chamada externa todas as procedures sejam executadas. Para
a execução de qualquer procedure é necessária a passagem de um único parâmetro, o
idt_tempo, que identifica o período de referência.
A procedure utilitária, genérica, a Sp_Dq_Processo_Ctl, registra a data e hora de início e fim
de execução das procedures dos três programas acima citados. Registra também se o
processamento terminou normalmente, e, em caso de erro captura o código e a descrição do
mesmo.
4.4.2 Estrutura dos Programas de Coleta
São mostrados, nas figuras 4.2 e 4.3, os diagramas dos programas de coleta dos valores para
as medidas, Pck_Medida, e Pck_Medida_RegraNegocio, evidenciando as procedures que os
compõem.

Figura 4.2 – Estrutura da package Pck_Medida
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Figura 4.3 – Estrutura da package Pck_Medida_RegraNegocio

4.4.3 Estrutura do Programa de Cálculo
A package, Pck_Calcula_Indicador, figura 4.3, formada por três procedures, Controle,
uniformizaValores e Calcula, tem por objetivo calcular, a partir do valor coletado, o valor
uniformizado para as medidas, e, também calcular os indicadores para as Métricas, Questões e
Objetivos. Os cálculos são elaborados conforme especificado pelo método Simple Additive
Weighting (SAW), item 3.4.5.
A procedure uniformizaValores tem por objetivo:
Calcular o valor uniformizado para as medidas, a partir dos valores reais coletados.
Atualizar a tabela Dq_Medida_Real e inserir dados na Dq_Medicao_Base.
A procedure Calcula tem por objetivo:
Calcular os indicadores para as Métricas, Questões e Objetivos, e inserir os dados na
tabela Dq_Indicador_Base.

A estrutura das procedures desta package é a da figura 4.4.
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Figura 4.4 – Estrutura da package Pck_Calcula_Indicador

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Conforme item 3.4.4 Especificação das Métricas, na definição das medidas é necessário a
determinação dos valores para os parâmetros Val_Minimo e Val_Maximo, utilizados na
fórmula de uniformização do valor observado. Na determinação desses valores é conveniente
empregar algum critério ou método que torne esse processo o mais objetivo possível. Neste
trabalho foram construídos os programas para coleta das medidas antes da especificação dos
parâmetros de uniformização.
No início, durante um determinado período, ocorreu um processo iterativo de ajustes dos
programas de coleta, e das próprias medidas. Este processo, que contou com a participação
dos usuários, teve como objetivo o refinamento das especificações das medidas e dos
programas de coleta, e definição dos parâmetros de uniformização.
Foram executadas medições experimentais, coletando valores para todas as medidas. A coleta
experimental teve como base o período zero, correspondente ao mês de dezembro de 2007.
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Na análise dos valores pelos usuários, foi detectado que determinadas medidas apresentavam
valores exageradamente altos, isto é, a qualidade dos dados da tabela Cliente estava muito
abaixo do aceitável.
Procedeu-se, então, medições mais detalhadas, decompondo as medidas por tipo de carteira de
seguro, e por segurado ativo/inativo. De posse dos novos números constatou-se que
determinadas medições não deveriam contemplar determinados conjuntos de dados, caso
contrário a medida não seria útil na avaliação da qualidade, e principalmente na administração
da qualidade ao longo do tempo.
A explicação principal para os problemas de qualidade apresentados está na idade dos dados.
A formação dos dados deste cadastro foi iniciada há mais de vinte anos, e a maior parte das
pessoas presentes no mesmo não são mais clientes ativos. Com relação aos clientes inativos
não há condições de melhorar a qualidade dos dados. Uma parte mais antiga dos clientes
inativos poderia ser eliminada da base, porém, clientes que se tornaram inativos a partir de
determinada data, por exemplo, nos últimos 5 anos, é necessário que estejam na base, pois são
imprescindíveis para algumas aplicações. Por outro lado, há a necessidade de um estudo sobre
a conveniência ou não da limpeza da base, e em caso afirmativo devem ser especificados os
critérios para eliminação de dados.
Este fato inviabiliza o uso de medidas do tipo “percentual sobre a quantidade total de registros
da tabela”, ou a definição do parâmetro Valor Máximo de uma medida em função do total de
registros, que seriam recomendáveis em situações normais.
Um segundo fator determinante da qualidade dos dados é que condições contratuais e/ou
restrições existentes em determinados produtos, não existem em outros. Então, segmentos
mais específicos da base de clientes não apresentam obrigatoriamente algumas condições,
como por exemplo, período de carência.
Como resultado desse processo obtém-se um refinamento das especificações para as
medições, excluindo-se conjuntos de dados sobre os quais não há condições, ou interesse da
organização, em promover melhoria. Dessa forma os indicadores passam a refletir a qualidade
dos dados sobre os quais é possível promover ações de melhoria.
Com os dados obtidos das medições experimentais se define os valores de referência,
tornando possível estabelecer os limites de qual é o nível inaceitável, e qual é o nível de
qualidade baixa, porém aceitável. Esses limites serão subsídios para a definição dos
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parâmetros, Valor Mínimo e Máximo, utilizados na uniformização do valor observado.
Assim, esse procedimento contribui para melhorar o grau de objetividade do processo.
Cuidados especiais devem ser observados nas parametrizações, pois alterações nos Valores
Mínimo e Máximo provocarão variação no valor resultante para o indicador, ou seja, haverá
variação do nível de qualidade. E, quando alterações de parâmetros são inevitáveis devem ser
documentadas. Devem ser explicados os motivos, premissas e critérios adotados para os
novos parâmetros estabelecidos. E, as alterações devem ser divulgadas a todos os usuários.
Após a coleta experimental foram executadas as medições para os períodos de 0 a 5, durante
os quais não foi tomada nenhuma ação para melhorar a qualidade dos dados, pois o objetivo
era avaliar a estabilidade do modelo, e, se havia alteração no nível de qualidade com o passar
do tempo.
Os gráficos apresentados, figuras 4.5 até 4.7, são desenvolvidos para apoiar a análise dos
indicadores de qualidade. Na recuperação dos valores das views dq_medicao_base e
dq_indicador_base, e a construção dos gráficos, é utilizada a planilha eletrônica Microsoft
Excel 2003. Vale ressaltar que uma apresentação mais elaborada que facilite a visualização
dos resultados e divulgação dos indicadores de qualidade a todos os interessados não é escopo
deste trabalho.

Indicadores do Grau de Qualidade - Objetivos
1,1
1
0,9

11- Monitorar VALIDADE

Grau

0,8
0,7

21- Monitorar COMPLETEZA

0,6

31- Monitorar TEMPORALIDADE

0,5

41- Monitorar INTEGRIDADE

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

1

2

3

4

5

Período

Figura 4.5(a) – Indicadores do Grau de Qualidade – Objetivos
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Indicador do Grau de Qualidade - Objetivos
1
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Período 0
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Período 3

0,4

Período 4

0,3

Período 5

0,2
0,1
0
Validade

Completeza

Temporalidade

Integridade

Critérios

Figura 4.5(b) – Indicadores do Grau de Qualidade – Objetivos

Iniciando a análise pelos indicadores do nível conceitual, dos objetivos, Figuras 4.5(a) e (b),
observa-se que o referente ao 31-Temporalidade se mantém razoavelmente estável no período
e com nível de qualidade alto, enquanto que os referentes a 41-Integridade nas Derivações, e
21-Completeza, apresentaram quedas abruptas, respectivamente nos períodos 2 e 3. E, o
indicador da 11-Validade apresentou uma pequena queda no período 3 e voltou a se
estabilizar.
A queda na qualidade do indicador do objetivo 41-Integridade nas Derivações é explicada
pela diferença ocorrida na geração da tabela Cliente_Resumo. A queda de qualidade no
período 3, do indicador 21-Completeza foi ocasional, pois o nível de qualidade se estabilizou
nos períodos 4 e 5. Uma hipótese para esse tipo de acontecimento é que tenha havido a
inclusão de uma grande quantidade de clientes nos últimos dias do período 3. A inclusão de
novos clientes é efetuada com o envio de arquivos magnéticos pelas empresas, especialmente
nos últimos dias do mês, e a regularização dos dados inconsistentes ocorre no mês seguinte.
Como esta avaliação é efetuada exatamente no início do dia primeiro de cada mês as
correções não tinham sido completadas.
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Indicadores do Grau de Qualidade - Questões
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Figura 4.6 – Indicadores do Grau de Qualidade – Questões

Analisando-se os indicadores do grau de qualidade das questões, Figura 4.6, pode-se observar
uma queda forte na questão 130-Dados Possuem Integridade Referencial?, no período 3. A
Questão 130, é respondida por uma única métrica, a 131-Integridade Referencial Tab Cliente,
e a queda no seu grau de qualidade é que provou a diminuição do grau de qualidade do
objetivo 11-Validade, no período 3. Na composição do indicador desse objetivo 11, a questão
130 participa com uma ponderação de 25%, o que explica a pequena queda no nível de
qualidade do mesmo.
Na Figura 4.7, verifica-se que as medidas 132 e 133, que representam, respectivamente, os
indicadores de qualidade referentes a integridade referencial correspondentes aos campos do
Grupo de Dados A e B, apresentaram valores muito ruins para o período 3, o que explica o
baixo nível de qualidade da questão 130-Dados Possuem Integridade Referencial , nesse
período. Por outro lado, nos períodos seguintes, 4 e 5, o nível de qualidade retornou ao
patamar dos períodos iniciais, evidenciando a ocorrência de um problema episódico que foi
posteriormente regularizado. Porém, casos dessa natureza, são indicadores claros de
problemas de qualidade, e se detectados logo após o período em que ocorreu, merecem uma
investigação específica na base de dados, para se dimensionar a extensão do problema e, se
possível, determinar as causas e providenciar as correções.
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Figura 4.7 – Indicadores do Grau de Qualidade – Medidas da Métrica 131

4.6 CONCLUSÃO
Neste capítulo a estrutura de qualidade proposta é submetida à avaliação por meio de um
estudo de caso. São construídos os programas para coleta dos valores das medidas e o de
cálculo dos indicadores. São executados os processamentos preliminares para ajustes dos
parâmetros, e efetuadas as avaliações de qualidade para seis períodos (meses) consecutivos.
No item 4.5 é elaborada uma análise dos valores coletados e dos indicadores calculados. E, os
resultados obtidos nos permitem concluir que a estrutura para monitoramento e administração
da qualidade em sistemas de data warehousing, nos termos propostos no objetivo deste
trabalho, é viável, e, que contribui para o processo de melhoria da qualidade da informação.
No capítulo 5, a seguir, a realização do estudo de caso é analisada, e, são comentadas as
dificuldades, vantagens, desvantagens, e a validade do processo desenvolvido para avaliação
da qualidade de dados.
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5 CONCLUSÕES
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo de caso baseado no metamodelo de
qualidade proposto por P. Vassiliadis [VASSI01], nos conceitos estabelecidos pelo GoalQuestion-Metric (GQM) [BASI01], com o intuito de mostrar a validade dos mesmos num
exemplo prático de avaliação da qualidade de dados em um ambiente de negócios.
Na aplicação da seqüência de procedimentos para a realização do estudo de caso, descrita no
capitulo 3-Aplicação do Modelo Vassiliadis, alguns aspectos merecem ser comentados.
O modelo de avaliação, que compreende as definições e especificações dos objetivos,
questões, métricas e medidas, foi elaborado em função das necessidades dos grupos de
usuários. O processo iniciou-se com a identificação da estrutura de dados que seria objeto da
aplicação do estudo de caso, e por consenso decidiu-se selecionar a tabela mais importante,
considerando-se a utilização agregada de todos os usuários. E, nesse quesito a tabela Cliente
se destacou e foi selecionada. A tabela Cliente_Resumo foi em decorrência também
selecionada.
Os usuários em geral não estão familiarizados com os conceitos de qualidade de dados, sendo
necessária uma exposição e posterior discussão dos critérios de qualidade. Esse embasamento
permitiu a escolha de critérios compatíveis com as necessidades, objeto e objetivos da
avaliação. Esse processo não é linear, e foram necessárias algumas reuniões até se chegar às
definições finais. Dadas as características das tabelas selecionadas e necessidades envolvidas
não divergentes, praticamente não houve conflito entre as visões dos participantes, o que
facilitou a definição final dos objetivos e critérios de qualidade. As questões foram definidas
na seqüência, e também com responsabilidade principal dos usuários.
Além dos critérios de qualidade de dados selecionados, outros, tais como, Clareza no
Contexto, Acessibilidade, Usabilidade, Qualidade dos Metadados, são igualmente
importantes, porém, não estão incluídos neste trabalho. Entretanto, durante as discussões com
os usuários esses aspectos foram abordados, e numa avaliação subjetiva foram considerados
como bons. Foram detectadas, durante as análises, deficiências de qualidade dos metadados
dos objetos estudados. Estas deficiências foram posteriormente sanadas.
A derivação das métricas e medidas é uma atividade mais técnica, com as quais os usuários
não estão familiarizados, com exceção da formulação das regras de negócios.

Foram
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elaboradas pela área de tecnologia da informação, na condição de sugestão, as definições das
métricas e medidas, e então, submetidas à revisão dos usuários para ajustes e correções.
Fica evidente, como não poderia deixar de ser pela natureza das atividades, que a fase de
definição do modelo de avaliação exige a participação intensa dos usuários.
A construção e testes dos programas de coleta dos valores das medidas é uma etapa
essencialmente técnica, que pode ser planejada com mais previsibilidade, e que no presente
estudo demandou um esforço até menor do que o previsto.
Mostrou ser imprescindível um período de testes, no qual são refinadas as definições das
métricas e medidas. Após os programas serem alterados deve-se fazer novas coletas de
valores, procedendo-se na seqüência análises e testes da validade dos mesmos, num processo
iterativo.
Na primeira medição houve divergência significativa entre os valores obtidos e os esperados
para a maioria das medidas, o que provocou investigações detalhadas dos dados e das regras
de validação. As alterações que se fizeram necessárias podem ser classificadas em duas
categorias: a) Re-definição do conjunto de dados a ser avaliado; e, b) Refinamento ou
correção das especificações das medidas e/ou regras de negócios. As causas dessas
divergências podem ser classificadas basicamente em duas categorias: a) Dados muito
antigos, que não estavam sujeitos às regras de validação atuais; e, b) Falha na documentação,
e/ou não conhecimento suficientemente detalhado por parte da equipe envolvida.
Durante o período de testes algumas iterações são necessárias até que as definições sejam
consideradas válidas e os dados coletados confiáveis.
Os dados confiáveis, obtidos na conclusão dos testes, servem como referência para o
refinamento dos parâmetros Valor Mínimo e Valor Máximo, e para o Fator de Ponderação
(peso).
Depois do período experimental, de testes, com as definições do modelo de avaliação
estabilizadas, e os programas ajustados, podem ser iniciadas as avaliações periódicas e
consecutivas. Os indicadores gerados nas avaliações periódicas formarão a base de dados de
qualidade.
O registro histórico da real situação da qualidade dos sistemas do SDW, e a divulgação desse
conhecimento entre todas as partes envolvidas, facilita a identificação de situações nas quais o
nível de qualidade desejado não é atingido. Uma vez identificadas situações anômalas, ações
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corretivas podem ser planejadas e executadas, e os resultados reavaliados na seqüência,
formando assim um processo de melhoria contínua de qualidade.
Após a criação da estrutura de qualidade, a adição de novas métricas e/ou medidas não
demanda esforço demasiado, o que pode ser entendido também que a manutenção do processo
não deverá ser onerosa.
Um aspecto que poderia ser melhorado no modelo é a introdução de entidades para suporte a
criação de métricas e medidas de uma forma genérica, sem a necessidade de desenvolvimento
de agente de coleta específico. Um conjunto de métricas, por exemplo, as relativas à
completeza, domínio, e integridade referencial, oferecem facilidades para implementação por
agentes de coleta genéricos. Para as métricas que apresentam dificuldades maiores pode-se
desenvolver estruturas onde se insere comandos SQL para que sejam executadas por
programas genéricos, a exemplo de recurso oferecido por ferramentas ETL.

5.1 CONTRIBUIÇÕES
Apresentação de um exemplo prático para controle da qualidade construído a partir dos
conceitos do metamodelo proposto por P. Vassiliadis para modelagem da qualidade em SDW,
nos conceitos estabelecidos pelo Goal-Question-Metric (GQM), e utilizando o método da
Ponderação Aditiva Simples (SAW) [NAUM01]. A partir dos resultados obtidos pode-se
considerar que o roteiro de procedimentos utilizados para implementar os conceitos é válido e
útil para os fins propostos, considerando-se o ambiente de negócios onde foi realizado.
O roteiro de procedimentos desenvolvido e utilizado neste estudo de caso pode contribuir com
organizações que desejam desenvolver internamente sistemas que as auxilie na administração
e manutenção do nível de qualidade em seus sistemas de data warehousing, oferecendo a elas
um conjunto de procedimentos para iniciar seus projetos. O roteiro proposto que seja
implementado de forma modular, por etapas, abrangendo inicialmente parte do DW, e na
seqüência expandi-lo para todo o ambiente.
O modelo de Classes e o modelo de Entidade Relacionamento apresentados podem, de forma
mais específica, contribuir no início de projeto para sistemas de propósitos semelhantes.
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5.2 TRABALHOS FUTUROS
Na continuidade deste estudo de caso é recomendável a replicação do mesmo de forma
extensiva, abrangendo todo ambiente de um data warehouse, incluindo todos os tipos de
objetos presentes, tais como: processos ETL, tabelas relacionais, data marts, cubos, e outras
formas de armazenamento de dados existentes.
Uma outra recomendação é o desenvolvimento de um método que promova a divulgação dos
indicadores de qualidade junto aos usuários com o emprego de técnicas gráficas que facilitem
a visualização. Este método incluiria, por exemplo: Criação de um cubo de qualidade;
utilização intensiva de recursos gráficos e de imagem na apresentação dos indicadores; e, a
associação dos dados do DW aos dados dos indicadores de qualidade, criando um help
sensível ao contexto.
Uma atividade futura recomendada é a construção de um estudo de caso vinculado a um
programa de qualidade, utilizando-o na avaliação da qualidade dos dados no momento da
definição das metas a serem alcançadas. E, na seqüência, monitorar os resultados alcançados
pelas ações de melhoria do programa, e compará-los com as metas estabelecidas.
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ANEXO A - MODELO RELACIONAL QDW
Script para criação dos objetos na base de dados Oracle gerado através do software ERwin
Data Modeler, Versão 4.1.4, da Computer Associates International Inc. a partir do Modelo
Relacional QDW.
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_AGENTE (
IDT_AGENTE
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_AGENTE
VARCHAR2(40) NOT NULL,
DSC_AGENTE
VARCHAR2(250) NOT NULL,
IDT_LOCALIZACAO
VARCHAR2(200) NOT NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_AGENTE_PK ON ow_atuarial.DQ_AGENTE
(
IDT_AGENTE
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_AGENTE
ADD PRIMARY KEY (IDT_AGENTE);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_CRITERIO_QUALIDADE (
IDT_CRITERIO_QUALIDADE
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_CRITERIO_QUALIDADE
VARCHAR2(40) NOT NULL,
DSC_CRITERIO_QUALIDADE
VARCHAR2(250) NOT NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_CRITERIO_QUALIDADE_PK ON ow_atuarial.DQ_CRITERIO_QUALIDADE
(
IDT_CRITERIO_QUALIDADE
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_CRITERIO_QUALIDADE
ADD PRIMARY KEY (IDT_CRITERIO_QUALIDADE);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE (
IDT_INDICADOR
NUMBER(6) NOT NULL,
IDT_TEMPO
NUMBER(6) NOT NULL,
MES
NUMBER(2) NOT NULL,
ANO
NUMBER(4) NOT NULL,
IDC_CLASSE_INDICADOR
VARCHAR2(20) NOT NULL,
TIT_INDICADOR
VARCHAR2(40) NOT NULL,
IDT_OBJETO
NUMBER(6) NOT NULL,
IDC_TIPO_OBJETO
VARCHAR2(15) NOT NULL,
TIT_OBJETO
VARCHAR2(40) NOT NULL,
VAL_INDICADOR
NUMBER(6,3) NOT NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE_PK ON ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE
(
IDT_INDICADOR
ASC,
IDT_TEMPO
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE_IX5 ON ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE
(
IDT_TEMPO
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE_IX6 ON ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE
(
IDT_OBJETO
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE
ADD PRIMARY KEY (IDT_INDICADOR, IDT_TEMPO);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_MEDICAO_BASE (
IDT_MEDIDA
NUMBER(6) NOT NULL,
DAT_OBSERVACAO
DATE NOT NULL,
IDT_TEMPO
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_MEDIDA
VARCHAR2(40) NOT NULL,
IDC_TIPO_OBJETO
VARCHAR2(20) NOT NULL,
TIT_OBJETO
VARCHAR2(40) NOT NULL,
VAL_OBSERVADO
NUMBER(12,2) NOT NULL,
VAL_UNIFORMIZADO NUMBER(6,3) NOT NULL,
DSC_COMENTARIO
VARCHAR2(500) NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDICAO_BASE_PK ON ow_atuarial.DQ_MEDICAO_BASE
(
IDT_MEDIDA
ASC,
DAT_OBSERVACAO
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDICAO_BASE_IX3 ON ow_atuarial.DQ_MEDICAO_BASE
(
IDT_TEMPO
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.XIF2DQ_MEDICAO_BASE ON ow_atuarial.DQ_MEDICAO_BASE
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(

IDT_MEDIDA

ASC);

ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDICAO_BASE
ADD PRIMARY KEY (IDT_MEDIDA, DAT_OBSERVACAO);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA (
IDT_MEDIDA
NUMBER(6) NOT NULL,
IDT_OBJETO
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_MEDIDA
VARCHAR2(40) NOT NULL,
DSC_MEDIDA
VARCHAR2(250) NOT NULL,
UND_MEDIDA
VARCHAR2(10) NOT NULL,
IDC_MAIOR_MELHOR NUMBER(1) NOT NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDIDA_PK ON ow_atuarial.DQ_MEDIDA
(
IDT_MEDIDA
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.XIF1DQ_MEDIDA ON ow_atuarial.DQ_MEDIDA
(
IDT_OBJETO
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA
ADD PRIMARY KEY (IDT_MEDIDA);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA (
IDT_MEDIDA
NUMBER(6) NOT NULL,
IDT_TEMPO_INIC_VIGENCIA
NUMBER(6) NOT NULL,
IDT_AGENTE
NUMBER(6) NOT NULL,
IDT_TEMPO_FIM_VIGENCIA
NUMBER(6) NOT NULL,
VAL_MINIMO
NUMBER(12,2) NULL,
VAL_MAXIMO
NUMBER(12,2) NULL,
VAL_ESPERADO_INFERIOR
NUMBER(12,2) NULL,
VAL_ESPERADO_SUPERIOR
NUMBER(12,2) NULL,
DSC_PARAMETRO
VARCHAR2(50) NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA_PK ON ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA
(
IDT_MEDIDA
ASC,
IDT_TEMPO_INIC_VIGENCIA
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA_IX2 ON ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA
(
IDT_AGENTE
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA_IX3 ON ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA
(
IDT_MEDIDA
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA_IX4 ON ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA
(
IDT_TEMPO_INIC_VIGENCIA
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA
ADD PRIMARY KEY (IDT_MEDIDA, IDT_TEMPO_INIC_VIGENCIA);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL (
IDT_MEDIDA
NUMBER(6) NOT NULL,
DAT_OBSERVACAO
DATE NOT NULL,
VAL_OBSERVADO
NUMBER(12,2) NOT NULL,
VAL_UNIFORMIZADO NUMBER(6,3) NULL,
IDT_TEMPO
NUMBER(6) NOT NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL_PK ON ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL
(
IDT_MEDIDA
ASC,
DAT_OBSERVACAO
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL__X1 ON ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL
(
IDT_MEDIDA
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL_IX2 ON ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL
(
IDT_TEMPO
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL
ADD PRIMARY KEY (IDT_MEDIDA, DAT_OBSERVACAO);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_METRICA (
IDT_METRICA
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_METRICA
VARCHAR2(40) NOT NULL,
DSC_METRICA
VARCHAR2(250) NOT NULL,
FAT_PONDERACAO
NUMBER(5,2) NOT NULL,
IDT_QUESTIONAMENTO
NUMBER(6) NOT NULL);
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CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_METRICA_PK ON ow_atuarial.DQ_METRICA
(
IDT_METRICA
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_METRICA_IX1 ON ow_atuarial.DQ_METRICA
(
IDT_QUESTIONAMENTO
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_METRICA
ADD PRIMARY KEY (IDT_METRICA);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA (
IDT_METRICA
NUMBER(6) NOT NULL,
IDT_MEDIDA
NUMBER(6) NOT NULL,
FAT_PONDERACAO
NUMBER(5,2) NOT NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA_PK ON ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA
(
IDT_METRICA
ASC,
IDT_MEDIDA
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA_IX1 ON ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA
(
IDT_METRICA
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA_IX2 ON ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA
(
IDT_MEDIDA
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA
ADD PRIMARY KEY (IDT_METRICA, IDT_MEDIDA);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_OBJETIVO (
IDT_OBJETIVO
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_OBJETIVO
VARCHAR2(40) NOT NULL,
DSC_OBJETIVO
VARCHAR2(250) NOT NULL,
IDT_PROPOSITO
NUMBER(6) NOT NULL,
IDT_CRITERIO_QUALIDADE
NUMBER(6) NOT NULL,
IDT_PERSPECTIVA
NUMBER(6) NOT NULL,
IDT_OBJETO
NUMBER(6) NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_OBJETIVO_PK ON ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
(
IDT_OBJETIVO
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_OBJETIVO_IX2 ON ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
(
IDT_PROPOSITO
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_OBJETIVO_IX3 ON ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
(
IDT_CRITERIO_QUALIDADE
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_OBJETIVO_IX4 ON ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
(
IDT_PERSPECTIVA
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_OBJETIVO_IX5 ON ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
(
IDT_OBJETO
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
ADD PRIMARY KEY (IDT_OBJETIVO);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_OBJETO_DW (
IDT_OBJETO
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_OBJETO
VARCHAR2(40) NOT NULL,
DSC_OBJETO
VARCHAR2(250) NOT NULL,
IDC_TIPO_OBJETO
VARCHAR2(15) NOT NULL,
IDT_OBJETO_SUP
NUMBER(6) NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_OBJETO_DW_PK ON ow_atuarial.DQ_OBJETO_DW
(
IDT_OBJETO
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_OBJETO_DW
ADD PRIMARY KEY (IDT_OBJETO);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_PERSPECTIVA (
IDT_PERSPECTIVA
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_PERSPECTIVA
VARCHAR2(40) NOT NULL,
DSC_PERSPECTIVA
VARCHAR2(250) NOT NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_PERSPECTIVA_PK ON ow_atuarial.DQ_PERSPECTIVA
(
IDT_PERSPECTIVA
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_PERSPECTIVA
ADD PRIMARY KEY (IDT_PERSPECTIVA);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_PROPOSITO (
IDT_PROPOSITO
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_PROPOSITO
VARCHAR2(40) NOT NULL,
DSC_PROPOSITO
VARCHAR2(2500) NOT NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_PROPOSITO_PK ON ow_atuarial.DQ_PROPOSITO
(
IDT_PROPOSITO
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_PROPOSITO
ADD PRIMARY KEY (IDT_PROPOSITO);
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CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_QUESTIONAMENTO (
IDT_QUESTIONAMENTO
NUMBER(6) NOT NULL,
TIT_QUESTIONAMENTO
VARCHAR2(40) NOT NULL,
DSC_QUESTIONAMENTO
VARCHAR2(250) NOT NULL,
IDT_OBJETIVO
NUMBER(6) NOT NULL,
FAT_PONDERACAO
NUMBER(5,2) NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_QUESTIONAMENTO_PK ON ow_atuarial.DQ_QUESTIONAMENTO
(
IDT_QUESTIONAMENTO
ASC);
CREATE INDEX ow_atuarial.DQ_QUESTIONAMENTO_IX1 ON ow_atuarial.DQ_QUESTIONAMENTO
(
IDT_OBJETIVO
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_QUESTIONAMENTO
ADD PRIMARY KEY (IDT_QUESTIONAMENTO);
CREATE TABLE ow_atuarial.DQ_TEMPO (
IDT_TEMPO
NUMBER(6) NOT NULL,
DAT_TEMPO
DATE NOT NULL,
DIA
NUMBER(2) NOT NULL,
MES
NUMBER(2) NOT NULL,
ANO
NUMBER(4) NOT NULL);
CREATE UNIQUE INDEX ow_atuarial.DQ_TEMPO_PK ON ow_atuarial DQ_TEMPO
(
IDT_TEMPO
ASC);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_TEMPO
ADD PRIMARY KEY (
IDT_TEMPO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE
ADD FOREIGN KEY (IDT_OBJETO)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_OBJETO_DW (
IDT_OBJETO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_INDICADOR_BASE
ADD FOREIGN KEY (IDT_TEMPO)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_TEMPO (
IDT_TEMPO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDICAO_BASE
ADD FOREIGN KEY (IDT_MEDIDA)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_MEDIDA (
IDT_MEDIDA);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDICAO_BASE
ADD FOREIGN KEY (IDT_TEMPO)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_TEMPO (
IDT_TEMPO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA
ADD FOREIGN KEY (IDT_OBJETO)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_OBJETO_DW (
IDT_OBJETO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA
ADD FOREIGN KEY (IDT_TEMPO_INIC_VIGENCIA)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_TEMPO (
IDT_TEMPO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA
ADD FOREIGN KEY (IDT_MEDIDA)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_MEDIDA (
IDT_MEDIDA);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA_ESTIMADA
ADD FOREIGN KEY (IDT_AGENTE)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_AGENTE (
IDT_AGENTE);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL
ADD FOREIGN KEY (IDT_TEMPO)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_TEMPO (
IDT_TEMPO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_MEDIDA_REAL
ADD FOREIGN KEY (IDT_MEDIDA)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_MEDIDA (
IDT_MEDIDA);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_METRICA
ADD FOREIGN KEY (IDT_QUESTIONAMENTO)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_QUESTIONAMENTO ( IDT_QUESTIONAMENTO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA
ADD FOREIGN KEY (IDT_MEDIDA)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_MEDIDA (
IDT_MEDIDA);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_METRICA_MEDIDA
ADD FOREIGN KEY (IDT_METRICA)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_METRICA (
IDT_METRICA);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
ADD FOREIGN KEY (IDT_OBJETO)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_OBJETO_DW (
IDT_OBJETO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
ADD FOREIGN KEY (IDT_PERSPECTIVA)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_PERSPECTIVA (
IDT_PERSPECTIVA);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
ADD FOREIGN KEY (IDT_CRITERIO_QUALIDADE)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_CRITERIO_QUALIDADE ( IDT_CRITERIO_QUALIDADE);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_OBJETIVO
ADD FOREIGN KEY (IDT_PROPOSITO)
REFERENCES ow_atuarial.DQ_PROPOSITO (
IDT_PROPOSITO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_OBJETO_DW
ADD FOREIGN KEY (IDT_OBJETO) REFERENCES ow_atuarial.DQ_OBJETO_DW (
IDT_OBJETO);
ALTER TABLE ow_atuarial.DQ_QUESTIONAMENTO
ADD FOREIGN KEY (IDT_OBJETIVO) REFERENCES ow_atuarial.DQ_OBJETIVO (IDT_OBJETIVO);
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ANEXO B – CÓDIGO FONTE - Programa CÁLCULO DOS INDICADORES
Programa escrito na linguagem PL/SQL da Oracle, para a versão Oracle Database 10g.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CREATE or replace PACKAGE Pck_Calcula_Indicador
as
------ Esta package tem por objetivo:
--Calcular o valor uniformizado para as medidas a partir dos valores reais coletados.
--Inserir os dados na dq_medicacao_base.
--Calcular os indicadores para as Métricas, Questões e Objetivos.
--Inserir os dados na dq_indicador_base.
----- Executa esses procedimentos para o mês completo. Antes de iniciar deleta o mês a ser processado.
--- Variáveis globais:
vNumSeqProces
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Num_Seq_Proces%type
:= Null ;
vDscUsername
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Dsc_Username%type
:= User ;
vIdtProcesso
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Idt_Processo%type
:= 8 ;
vIdtAtividade
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Idt_Atividade%type
:= 38 ;
vDscParametro
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Dsc_Parametro%type
:= null ;
vDatInicio
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Dat_Inicio%type
:= sysdate;
vDatFim
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Dat_Fim%type
:= Null ;
vIdcStatusProc
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Idc_Status_Proc%type
:= 0 ;
vCodErroProc
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Cod_Erro_Proc%type
:= Null ;
vDscErroProc
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Dsc_Erro_Proc%type
:= Null ;
vIdtTempo
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Idt_Tempo%type
:= Null ;
vQtdProcessada
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Qtd_Processada%type
:= Null ;
vNumSequencia
ow_atuarial.Dq_Processo_Ctl.Num_Seq_Proces%type
:= Null ;
vIdtMedida01
ow_atuarial.Dq_Medida_Real.Idt_Medida%type
:= Null ;
---Procedure
controle
( pIdtTempo number ) ;
Procedure
uniformizaValores
( pIdtTempo number ) ;
Procedure
Calcula
( pIdtTempo number ) ;
END Pck_Calcula_Indicador ;
/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CREATE or replace PACKAGE BODY Pck_Calcula_Indicador AS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCEDURE CONTROLE ( pIdtTempo number ) IS
--- Controle de execução das procedures.
BEGIN
Pck_Calcula_Indicador.uniformizaValores ( pIdtTempo ) ;
Pck_Calcula_Indicador.Calcula
( pIdtTempo ) ;
END CONTROLE;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedure uniformizaValores ( pIdtTempo number ) is
------ Esta procedure tem por objetivo:
--Calcular o valor uniformizado para as medidas. a partir dos valores reais coletados.
--Inserir os dados na dq_medicacao_base.
----- Variáveis utilizadas:
vIdtTempo
DQ_TEMPO.Idt_Tempo%Type
:= pIdtTempo ;
vValUniformizado
DQ_MEDIDA_REAL.VAL_UNIFORMIZADO%Type
:= Null ;
vNumerador
DQ_MEDIDA_REAL.VAL_OBSERVADO%Type := Null ;
----Cursor cMed is --- Calcula valor uniformizado para as medidas a partir dos valores reais coletados.
Select
mr.idt_medida ,mr.idt_tempo ,mr.val_observado ,mr.dat_observacao , m.idc_maior_melhor , m.tit_medida
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,me.val_minimo ,me.val_maximo ,o.idt_objeto ,o.idc_tipo_objeto ,o.tit_objeto
from
dq_medida_real mr, dq_medida m, dq_medida_estimada me, dq_tempo t, dq_objeto_dw o
where mr.idt_tempo = t.idt_tempo
and
mr.idt_medida = m.idt_medida
and
mr.idt_medida = me.idt_medida
and
mr.idt_tempo between me.idt_tempo_inic_vigencia and me.idt_tempo_fim_vigencia
and
o.idt_objeto = m.idt_objeto
and
mr.idt_tempo = vIdtTempo ;
rMed cMed%ROWTYPE;
-----------------------------------------------------------BEGIN
vNumSeqProces := Null ;
vDscParametro := vIdtTempo ;
vDatInicio
:= sysdate ;
vDatFim := null ;
vIdcStatusProc := 0 ; --- 0-Em processamento ; 1-Terminado – OK; 9-Terminado com
ERRO
vCodErroProc := null ;
vDscErroProc
:= 'Proc uniformizaValores iniciada.';
vQtdProcessada := null ;
vNumSequencia := null ;
--------------------------------------- Deleta tabela DQ_MEDICAO_BASE para o período a ser re-processado.
Delete from DQ_MEDICAO_BASE where idt_tempo = pIdtTempo AND dsc_comentario is null
;
---- Limpa o Val_Uniformizado da tabela DQ_MEDIDA_REAL para o período a ser re-processado.
update DQ_MEDIDA_REAL set Val_Uniformizado = null where idt_tempo = vIdtTempo;
commit;
Open cMed;
loop
Fetch cMed Into rMed;
If cMed%NotFound Then
Close cMed;
COMMIT
;
Exit;
End if;
------------------------------------------------------------------------------- Calcula valor Uniformizado das Medidas e gera MEDICAO_BASE
vValUniformizado:= null ;
vNumerador
:= greatest(( rMed.val_observado - rMed.val_minimo ),0); --- Maior é melhor.
IF

rMed.idc_maior_melhor = 2
then
vNumerador
:= greatest(( rMed.val_maximo - rMed.val_observado ),0); --- Menor é melhor.

END If;
vValUniformizado

:= Round(vNumerador /(rMed.val_maximo-rMed.val_minimo),3) ;

IF rMed.idc_maior_melhor between 1 and 2 then
update DQ_MEDIDA_REAL set Val_Uniformizado = vValUniformizado
where dat_observacao = rMed.dat_observacao and idt_medida = rMed.idt_medida;
Update dq_medicao_base set
idt_tempo
= rMed.idt_tempo
tit_medida
= rMed.tit_medida
idt_objeto
= rMed.idt_objeto
idc_tipo_objeto = rMed.idc_tipo_objeto
tit_objeto
= rMed.tit_objeto

,
,
,
,
,
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val_observado = rMed.val_observado
,
val_uniformizado= vValUniformizado
where idt_medida = rMed.idt_medida and dat_observacao = rMed.dat_observacao
;
IF sql%notfound then
insert into DQ_MEDICAO_BASE (idt_medida, dat_observacao, idt_tempo, tit_medida, idt_objeto
, idc_tipo_objeto, tit_objeto, val_observado,val_uniformizado)
values
( rMed.idt_medida, rMed.dat_observacao, rMed.idt_tempo, rMed.tit_medida , rMed.idt_objeto
, rMed.idc_tipo_objeto, rMed.tit_objeto, rMed.val_observado, vValUniformizado ) ;
END IF;
END If;
END LOOP;
COMMIT;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEPTION
When Others Then
Rollback;
END uniformizaValores ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedure Calcula ( pIdtTempo number ) is
------ Esta procedure tem por objetivo:
--- Calcula os indicadores para as Métricas, Questões e Objetivos.
--Insere os dados na dq_indicador_base.
--- Variáveis utilizadas:
vIdtTempo
DQ_TEMPO.Idt_Tempo%Type
:= pIdtTempo ;
vValUniformizado
DQ_MEDIDA_REAL.VAL_UNIFORMIZADO%Type
:= Null ;
-----------------------------------------------------------------------------BEGIN
vNumSeqProces := Null ;
vDscParametro := pIdtTempo ;
vDatInicio
:= sysdate ;
vDatFim := null ;
vIdcStatusProc := 0
; --- 0-Em processamento ; 1-Terminado – OK; 9-Terminado com
ERRO
vCodErroProc := null ;
vDscErroProc
:= 'Proc Calcula (métricas) iniciada.';
vQtdProcessada := null ;
vNumSequencia := null ;
---- Deleta todos os registros tabela DQ_INDICADOR_BASE para o período a ser re-processado.
Delete from DQ_INDICADOR_BASE where idt_tempo = vIdtTempo;
commit;
------------------------------------------------------------------------------------ Calcula valor do Indicador - Métrica
INSERT into Dq_Indicador_Base (Idt_Indicador , Idt_Tempo , Mes , Ano , Idc_Classe_Indicador
,Tit_Indicador, idt_objeto, idc_tipo_objeto, Tit_Objeto, Val_Indicador
)
select c.Idt_Indicador, pIdtTempo Idt_Tempo , T.Mes, t.Ano
, 'Métrica' Idc_Classe_Indicador, c.Tit_Indicador, c.idt_objeto, o.Idc_Tipo_Objeto, o.Tit_Objeto
, Round( c.PonderadoTot / c.FatorTot, 3) Val_Indicador from (
select
mm.Idt_Metrica Idt_Indicador
, mt.Tit_Metrica Tit_Indicador
, pIdtTempo
Idt_tempo
, min(mb.Idt_Objeto)
idt_objeto
, sum(mm.Fat_Ponderacao)
FatorTot
, sum(mb.Val_Uniformizado * mm.Fat_Ponderacao) PonderadoTot
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FROM Dq_Medida m, Dq_Metrica mt, Dq_Metrica_Medida mm, Dq_Medicao_Base mb
where mb.Idt_Medida(+) = mm.Idt_Medida
and
mb.Idt_Medida
= m.Idt_Medida
and
mm.Idt_Metrica = mt.Idt_Metrica
and
mb.Idt_Tempo
= pIdtTempo
and
m.Idc_Maior_Melhor between 1 and 2
and
mb.dat_observacao = ( select max(mbx.dat_observacao) from Dq_Medicao_Base mbx
where mbx.Idt_Medida = mb.Idt_Medida
and
mbx.Idt_Tempo = pIdtTempo )
Group by mm.Idt_Metrica, mt.Tit_Metrica
order by Idt_Indicador, Tit_Indicador
) C, dq_tempo t, dq_objeto_DW o
Where
t.Idt_Tempo = pIdtTempo
and
c.Idt_tempo = t.Idt_Tempo
and
c.Idt_Objeto = o.Idt_Objeto )
;
------------------------------------------------------------------------------------ Calcula valor do Indicador - Questão
INSERT into Dq_Indicador_Base (Idt_Indicador , Idt_Tempo , Mes , Ano , Idc_Classe_Indicador
,Tit_Indicador, idt_objeto, idc_tipo_objeto, Tit_Objeto, Val_Indicador
)
( select c.Idt_Indicador, pIdtTempo Idt_Tempo , T.Mes, t.Ano
, 'Questão' Idc_Classe_Indicador, c.Tit_Indicador, c.idt_objeto, o.idc_tipo_objeto, o.Tit_Objeto
, Round( c.PonderadoTot / c.FatorTot, 3) Val_Indicador from (
select
q.Idt_Questionamento
Idt_Indicador
, q.Tit_Questionamento
Tit_Indicador
, pIdtTempo
Idt_tempo
, min(ib.Idt_Objeto)
idt_objeto
, sum(mt.Fat_Ponderacao)
FatorTot
, sum(ib.val_indicador * mt.Fat_Ponderacao)
PonderadoTot
From Dq_Questionamento q, Dq_Indicador_Base ib, Dq_Metrica mt
Where
q.Idt_Questionamento = mt.Idt_Questionamento
and
ib.Idt_Indicador = mt.Idt_Metrica
and
ib.Idc_Classe_Indicador = 'Métrica'
and
ib.Idt_Tempo
= pIdtTempo
Group by q.Idt_Questionamento, q.Tit_Questionamento
order by Idt_Indicador, Tit_Indicador
)
C, dq_tempo t, dq_objeto_DW o
Where
t.Idt_Tempo = pIdtTempo
and
c.Idt_Objeto = o.Idt_Objeto)
;
------------------------------------------------------------------------------------ Calcula valor do Indicador - Objetivo
INSERT into Dq_Indicador_Base (Idt_Indicador , Idt_Tempo , Mes , Ano , Idc_Classe_Indicador
,Tit_Indicador, idt_objeto, idc_tipo_objeto, Tit_Objeto, Val_Indicador
)
( select c.Idt_Indicador, pIdtTempo Idt_Tempo, T.Mes, t.Ano
, 'Objetivo' Idc_Classe_Indicador, c.Tit_Indicador, c.idt_objeto, o.idc_tipo_objeto, o.Tit_Objeto
, Round( c.PonderadoTot / c.FatorTot, 3) Val_Indicador from (
select
ob.Idt_Objetivo Idt_Indicador
, ob.Tit_Objetivo Tit_Indicador
, pIdtTempo
Idt_tempo
, min(ib.Idt_Objeto)
idt_objeto
, sum(q.Fat_Ponderacao)
FatorTot
, sum(ib.val_indicador * q.Fat_Ponderacao) PonderadoTot
From Dq_Questionamento q, Dq_Indicador_Base ib, Dq_Objetivo ob
Where q.Idt_objetivo
= ob.Idt_objetivo
and
ib.Idt_Indicador = q.Idt_Questionamento
and
ib.Idc_Classe_Indicador = 'Questão'
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and
ib.Idt_Tempo
= pIdtTempo
Group by ob.Idt_Objetivo, ob.Tit_Objetivo
order by Idt_Indicador, Tit_Indicador
)
C, dq_tempo t, dq_objeto_DW o
Where
t.Idt_Tempo = pIdtTempo
and
c.Idt_tempo = t.Idt_Tempo
and
c.Idt_Objeto = o.Idt_Objeto)
;
COMMIT;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEPTION
When Others Then
Rollback;
END Calcula ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END Pck_Calcula_Indicador ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

