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Resumo
Qualidade de Dados (QD) é um tema em fase de amadurecimento nas empresas
atualmente. A inspeção e correção dos dados não são suficientes para a garantia da
qualidade. A qualidade surge quando requisitos de qualidade são tratados durante a
fase de projeto dos dados. Na literatura evidenciam-se abordagens que estendem
modelos entidade-relacionamento, incluindo esses requisitos de qualidade. As
propostas exemplificam o uso dos modelos em cenários simples. Contudo faltam
estudos de aplicabilidade em sistemas reais. Este trabalho apresenta um estudo de
caso para efetuar a avaliação do estado atual de uma amostra de dados, contidos em
sistemas reais que dependem fundamentalmente de dados confiáveis, dentro de uma
instituição financeira, para a provisão de custos com base nos riscos calculados
provenientes de contratos de crédito não quitados. Dessa forma, são propostos
métodos para a avaliação da qualidade dos dados por meio da seleção de modelos e
metamodelos de QD pesquisados na literatura, definição de uma amostra de dados
para o estudo, definição de dimensões, métricas e regras de qualidade relevantes ao
contexto do negócio, medição dos dados ao aplicar um processo de qualidade e análise
dos resultados. O resultado é a proposta de um modelo de QD representado por um
diagrama conceitual de dados. A principal contribuição do trabalho está em unificar a
aplicação prática de modelos de QD propostos com processos de avaliação em bases
de dados reais. Após a avaliação, é possível traçar planos de ação, visando a melhoria
contínua dos dados. Os planos de ação não fazem parte dessa pesquisa.
Palavras chaves: qualidade de dados, modelo conceitual de dados, modelo de
qualidade de dados, avaliação de dados, dimensão de qualidade de dados.

Abstract
A Model for Data Quality Assessment in a Data Warehouse
Data quality is a theme in a continuous maturing stage in organizations today.
The data inspection and correction are insufficient for quality assurance. Quality of the
data arises when quality requirements are treated during the design phase of the data.
In the literature, there are several approaches that extend entity-relationship models,
including these quality requirements. Proposals exemplify the usage of models in simple
scenarios. However there are few studies of applicability in real systems. This paper
presents a case study for the assessment of a sample data in its current stage, inside
real systems that deeply depend on reliable data, within a financial institution, for the
cost’s provision based on the calculated risks from credit contracts not paid off. This
way, methods are proposed here for the assessment of data quality through selection of
models and metamodels of QD searched in literature, the definition of a data sample for
the study, the definition of dimensions, metrics and quality rules relevant to business
context, data measurement when applying a quality process and analysis of results. The
result is the proposal of a QD model represented by a conceptual diagram of data.The
model is representing a conceptual diagram of entity-relationship data. The main
contribution of this paper is to unify the practical application of proposed QD models with
assessment processes in real databases. After evaluation, it is possible to draw action
plans, aiming the continuous data improvement. Action plans are not part of this
research.
Keywords: data quality, conceptual data model, quality data model, data assessment,
data quality dimension.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Esse capítulo apresenta um resumo dos trabalhos pesquisados na área de
qualidade de dados (QD) e a motivação para esta pesquisa.
QD é um tema de estudo ainda a ser bastante explorado por autores da área.
Sua aplicação nas organizações sofre processos de amadurecimento.
A qualidade de dados não é só obtida por inspeção e correção dos dados,
que implicam custos decorrentes da qualidade pobre de dados. A qualidade de
dados dentro de uma empresa é resultante de um projeto de qualidade inserido nos
seus processos de negócio. Esse projeto de qualidade provê técnicas de qualidade
conhecidas

como:

Planejamento-Execução-Análise

e

Definir-Medir-Analisar-

Melhorar-Controlar os dados da empresa dentro de um contexto de negócio,
conforme retrata English (2009).
English (2009) ainda define QD como um conceito determinado pelo cliente.
O cliente é quem decide se um produto, serviço ou informação estão de acordo com
as suas necessidades.
A falta de qualidade de dados como, por exemplo, dados incompletos ou
nulos não esperados, valores fora de uma faixa pré-definida, entre outros, deve ser
solucionada a fim de se exigir um nível aceitável de QD.
No início da década de 90, surgiram os primeiros trabalhos voltados para a
qualidade de dados. O programa Total Data Quality Management (TDQM) em 1991
no Massachusetts Institute of Technology (MIT), dirigido pelo professor Richard
Wang e aberto a pesquisadores e profissionais especializados no assunto, teve
como objetivo estabelecer uma teoria sólida sobre a qualidade de dados, propor
métodos práticos para aprimorá-la nas empresas e incentivar o desenvolvimento de
metodologias para gerenciá-la.
English (1992) iniciou o desenvolvimento de um modelo de princípios de
qualidade, o Total Quality data Management (TQdM), resumindo-o como sendo uma
avaliação da qualidade, processos contínuos de melhoria da qualidade e
transformação da cultura da empresa para estar alinhada aos requisitos de
qualidade, sob o ponto de vista dos consumidores.
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Maydanchik (2007) propõe que para tratar os problemas de má qualidade de
dados enfrentados por empresas, de modo consciente, é necessário iniciar pela
avaliação sistemática dos dados, buscando-se erros e deficiências dos dados.
Foram propostos modelos de QD também, como o modelo de Wang e Storey
(1998), que incorpora requisitos de qualidade durante a fase de projeto de banco de
dados, com foco em como esses requisitos são representados em um modelo
conceitual. O procedimento definido por estes autores envolve identificar os
requisitos da aplicação, que são os requisitos do negócio, normalmente discutidos
nos projetos de dados pelos projetistas, juntamente com os usuários da aplicação.
Nesse momento, podem ser identificados requisitos de qualidade da aplicação e
que incluem validações e padrões do produto final em relação às especificações
iniciais. Uma vez definidos e armazenados os requisitos de qualidade em um banco
de dados, torna-se possível medi-los, validando a qualidade real dos dados. Dessa
forma, identificam-se os requisitos de QD. Após o seu levantamento, os requisitos
de QD, como também os requisitos da aplicação, são representados sob forma de
entidades, relacionamentos e atributos em um modelo conceitual de dados.
Posteriormente, esse modelo conceitual é traduzido para um modelo relacional,
normalmente representado pelo diagrama de Entidade-Relacionamento (ER).
Batini e Scannapieco (2006) apresentam uma proposta semelhante à citada
anteriormente. Atributos de qualidade de dados e os seus respectivos valores
medidos são inseridos nos modelos de dados, sob a forma de novas entidades, a fim
de diferenciá-los dos atributos da aplicação. As entidades de qualidade, juntamente
com as entidades da aplicação, se relacionam por meio de novos relacionamentos
introduzidos no modelo e compõem um modelo conceitual de QD. Esse modelo
conceitual destes autores também é traduzido para um modelo relacional,
representado pelo modelo de Entidade-Relacionamento (ER).
Outra proposta, ainda com relação aos modelos de QD, é apresentada por
Becker et al. (2007). O autor apresenta uma arquitetura genérica com o objetivo de
aplicá-la em estudos de casos de QD. São quatro áreas que definem essa
arquitetura: sistema de informação ou origem dos dados, ferramentas de
gerenciamento de dados, repositório de dados e metamodelo de QD. O
metamodelo, foco do trabalho de Becker, é composto pelos seguintes itens: dado ou
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produto de informação (PI), atributos de qualidade, métricas associadas a cada
atributo, regras de qualidade, avaliação dos dados atuais com base nas regras e
ações de melhoria de QD. Aplicado a um contexto de negócio, torna-se um modelo.
É um metamodelo teórico, em nível acadêmico, e não se encontra na literatura
relatos de sua aplicação em empresas e indústrias.
Esses trabalhos definem atributos de qualidade desde o início de um projeto
de banco de dados, permitindo maior conscientização de QD e documentação dos
requisitos de QD.
Na literatura, foram encontrados trabalhos que mencionam os metamodelos e
modelos de QD, incluindo atributos e medidas de qualidade, porém em cenários
simples e ilustrativos. Em contrapartida, os planos de melhoria e correção dos dados
foram encontrados em aplicações de sistemas reais. Contudo, esses sistemas reais
que avaliam dados não usam modelos de QD, pois na sua grande maioria tratam QD
de forma corretiva e não preventiva. Inicialmente os dados se apresentam
inconsistentes e não aptos para o uso e, posteriormente, são feitas análises dos
dados, gerando indicadores de qualidade. A partir dos indicadores, as empresas
traçam os planos de correção dos dados. A análise dos dados pode ser
simplesmente um aviso de que há qualidade pobre nos dados a partir de uma regra
pré-definida e não atendida plenamente, e as empresas, possivelmente, decidem
prosseguir a transformação e uso dos dados, ou pode ser uma alerta mais severo,
que determina a parada dos processos que os utilizam. Nesse último caso, enquanto
não forem corrigidos os dados junto aos sistemas que deram origem, os processos
não os transformarão e nem os entregarão aos consumidores finais. Planos de
melhoria e correção dos dados são feitos pontualmente, ou seja, muitas vezes de
forma manual e quando necessário.
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1.2 Objetivo
O objetivo desse trabalho é efetuar um Estudo de Caso usando métodos,
processos, metamodelos e modelos de QD propostos por Wang (1998), Wang e
Storey (1998), Batini e Scannapieco (2006), Maydanchik (2007), Becker et al. (2007)
e English (2009).
A finalidade do Estudo de Caso é aplicar um processo de avaliação de dados e
desenvolver um modelo de qualidade de dados a fim de verificar o estado atual de
uma amostra dos dados construído em uma instituição financeira, com base nas
dimensões e métricas de qualidade relevantes ao contexto do negócio.
O estudo de caso está voltado para empresas que reúnem seus dados em
repositórios por meio de processos de extração, transformação e carga (ETL) dos
dados originários de sistemas transacionais, armazenando-os sob forma de tabelas
para posterior consulta. Dentro de um cenário mais específico, essas informações
servem como matéria-prima, ou seja, dados brutos para as áreas de análise de risco
estudarem a probabilidade de clientes não quitarem seus contratos de crédito
adquiridos junto a uma instituição financeira.
1.3 Contribuições
Este trabalho contribuirá com o uso prático de um modelo de QD em conjunto
com um processo de avaliação dos dados, observando os atributos de qualidade de
dados mais relevantes ao contexto do negócio e o estado atual dos dados.
Na literatura os metamodelos e modelos de QD são exemplificados em
sistemas não reais e de forma bem simplificada, enquanto que os processos de
avaliação dos dados definem regras para validação da qualidade dos dados, porém
não mencionam as dimensões de qualidade citadas nos modelos de QD.
O estudo unificará essas duas abordagens a fim de gerar um método a ser
aplicado em um sistema real.
O modelo de qualidade produzido será insumo para a definição de um plano
de correção e melhoria contínua dos dados detectados como defeituosos.
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1.4 Método de trabalho
O desenvolvimento desse estudo é dividido da seguinte forma:
1) Levantamento das pesquisas bibliográficas e seleção de metamodelos e
modelos de QD.
O metamodelo apresentado por Becker et al. (2007) define uma estrutura de
qualidade e será tomado como base para a definição de um modelo de qualidade de
dados para o cenário proposto. Outros modelos de QD a serem considerados estão
presentes nas propostas de Wang e Storey (1998) e Batini e Scannapieco (2006),
representando dimensões de qualidade por meio de entidades em modelos
conceituais.
As dimensões e métricas de qualidade selecionadas para o estudo terão
como base as propostas de Pipino et al. (2002), Batini et al. (2009), Olson (2003) e
Wang et al. (1996). Os processos de avaliação dos dados se baseiam nas propostas
de Maydanchik (2007), Olson (2003) e Wang e Storey (1998).
2) Definição do universo de dados.
A amostra de dados a ser utilizada na pesquisa representa uma aplicação real
de uma instituição financeira que contém informações dos contratos de crédito
adquiridos e pendentes. Para cada contrato de crédito são descritas informações
sobre a identificação do cliente que o adquiriu e a identificação do contrato como:
número do contrato, produto adquirido no contrato, datas de início e vencimento,
valor, quantidade de dias em atraso nos casos de não pagamento. Outras
informações são agregadas após as informações dos contratos que são os
parâmetros calculados a partir dos contratos. Esses parâmetros identificam um
contrato como em risco ou não, e também provisionam o quanto a instituição
financeira deve reservar em termos de valores monetários para casos de não
pagamento, parcial ou total, por parte dos clientes.
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3) Processo de Avaliação e Definição do modelo de QD
As propostas selecionadas na primeira atividade serão utilizadas em conjunto
para a aplicação de um processo de avaliação e composição de um modelo de
qualidade de dados.
A definição dos componentes do modelo será efetuada por meio das
seguintes atividades:
3.1) Definição de atributos e tabelas da amostra de dados
Após selecionar a amostra de dados na atividade 2, serão filtrados e
priorizados os dados considerados como informações não confidenciais para o
estudo. Informações confidencias identificam os clientes, por exemplo, número do
CPF ou CNPJ do cliente, número do RG do cliente, entre outros.
Analistas de negócio da aplicação em estudo poderão ser consultados a fim
de eleger os dados que melhor contribuem para o estudo de caso.
3.2) Seleção das dimensões
Para cada atributo selecionado na atividade anterior serão relacionadas uma
ou várias dimensões de qualidade. Os analistas de negócio também poderão ser
consultados de modo a elencar quais as dimensões mais importantes para o
contexto do negócio, embora esse método não garanta que todas as dimensões
necessárias sejam selecionadas.
3.3) Definição das métricas
Nessa atividade serão especificadas fórmulas de modo a quantificar os
atributos de acordo com a dimensão especificada. As fórmulas das métricas terão
como base as propostas de Pipino et al. (2002), Batini et al. (2009) e Batini et al.
(2011).
3.4) Levantamento das regras de qualidade
Para cada atributo serão listadas as regras de qualidade já definidas e que
determinam restrições com relação ao seu conteúdo e ao seu formato. Regras
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identificadas como importantes, porém não definidas, poderão ser listadas também.
Essa atividade tem como base a proposta do Maydanchik (2007).
Com os componentes definidos, um processo de avaliação de dados com
base na proposta de Maydanchik (2007) será utilizado, e um modelo conceitual de
dados será proposto também com base no modelo de Becker et al. (2007).
4) Avaliação de ferramentas
Ferramentas para auxiliar nas atividades de medição dos dados e análise dos
dados serão avaliadas.
5) Medição dos dados
A partir das métricas definidas na atividade 3.3, medições são capturadas
para cada registro e cada atributo da amostra de dados. Os valores obtidos são
armazenados em formato de tabelas para posterior análise.
6) Análise da qualidade dos dados
Nessa atividade são comparados os valores medidos na atividade anterior
com os valores pré-definidos pelas regras de qualidade dos atributos e
relacionamentos da amostra.
7) Análise do Processo de Avaliação de dados e do Modelo de QD
Essa atividade tem como objetivo avaliar a adequação do processo de
avaliação de dados ao caso real, descrevendo as etapas necessárias para a
execução da avaliação.
Uma análise do modelo proposto em relação ao modelo da literatura que o
embasou será efetuada também, avaliando os componentes aplicados na pesquisa.

1.5 Organização do trabalho
Esse trabalho está dividido ao longo de cinco capítulos:
O capítulo 2, Revisão Bibliográfica, apresenta os requisitos de qualidade
traduzidos para dimensões de QD; um metamodelo de QD, visando definir uma
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estrutura para avaliação de dados de forma genérica, a ser aplicado em estudos de
casos; modelos de QD que propõem a representação das dimensões e métricas de
QD do interesse de um contexto de negócio na fase de projeto de dados juntamente
com os requisitos da aplicação; uma metodologia de avaliação dos dados e, por fim,
uma breve descrição de propostas de gerenciamento de QD que visam avaliar,
corrigir e melhorar continuamente a qualidade dos dados.
O capítulo 3, Processo de Avaliação dos dados, descreve um cenário real de
uma aplicação de risco financeiro do qual a amostra de dados é extraída para esse
estudo. Apresenta as atividades realizadas nas fases de planejamento, preparação e
implementação do processo de avaliação, e os resultados finais obtidos a partir da
avaliação. No final do capítulo é apresentado o modelo QD proposto e seus
componentes, representados por um modelo conceitual de dados.
O capítulo 4, Análise dos Resultados, do Processo de Avaliação e do Modelo
QD proposto, efetua a análise dos resultados obtidos no capítulo anterior; compara o
processo de avaliação de Maydanchik (2007) com o processo utilizado na pesquisa,
citando as alterações efetuadas para a aplicação no cenário em estudo; e efetua
uma análise do modelo QD proposto em relação ao modelo de Becker et al. (2007).
Regras de qualidade não consideradas na pesquisa são citadas no final do capítulo
também.
O capítulo 5, Conclusão, apresenta o fechamento do trabalho com um resumo
do estudo realizado, as contribuições alcançadas, e sugestões para trabalhos
futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
O objetivo desse capítulo é apresentar os principais trabalhos realizados na
área de qualidade de dados (QD), modelos e metamodelos de QD, e suas
contribuições na definição dos requisitos necessários à avaliação da QD.
2.2 Qualidade Dados (QD)
Wang et al. (1995) propõem um método para análise de QD. A proposta faz
uma analogia entre os sistemas de manufatura de produtos e os sistemas de
informações. A matéria bruta é equivalente ao dado antes dos tratamentos, e o
produto final equivalente à informação, dado tratado.
Essa proposta consiste nas áreas de estudo listadas a seguir:
1) Gestão de uma organização é responsável por desenvolver uma política
de QD de acordo com os requisitos corporativos de qualidade e deve estabelecer um
sistema de QD aplicado a todas as fases dos processos de geração de seus dados.
2) Custos operacionais oriundos do uso de dados sem qualidade devem ser
reportados regularmente, e os custos de garantia da qualidade dos dados devem ser
mostrados para os usuários finais.
3) Pesquisa e desenvolvimento de processos definem e medem requisitos
de qualidade durante a fase de projeto dos dados.
4) Requisitos de qualidade e identificação de não conformidades para fins
de ações corretivas nos processos de produção dos dados da organização.
5) Documentação de qualidade dos dados na organização.
6) Conscientização e motivação de colaboradores quanto à produção de
dados com alta qualidade.
7) Funções legais, como por exemplo, demonstrações da qualidade por meio
de indicadores e desenvolvimento de sistemas que facilitam o registro de
reclamações.
É de interesse deste trabalho a área de pesquisa e desenvolvimento de
processos que define características de QD e medição de seus valores na análise e
projeto de sistemas de banco de dados.
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A primeira fase de um projeto de gerenciamento de qualidade de dados é a
definição de características da qualidade de dados de interesse da empresa.
Posteriormente, pode-se definir como será efetuada a avaliação da qualidade. A
este conjunto de características dá-se o nome de Requisitos de QD.
As características ou atributos de qualidade são agrupados em dimensões. As
dimensões, por sua vez, são agrupadas em categorias.
2.3 Dimensões de QD
Para se definir as dimensões, ainda na proposta de Wang et al. (1995), são
apresentadas duas alternativas.
A primeira alternativa refere-se ao estudo que identifica deficiências de dados
de um sistema em um domínio de aplicação, de acordo com a visão do usuário,
também denominado mundo-real. Entende-se deficiência de dados como uma
inconformidade entre a visão de um mundo-real, inferida por meio de uma
interpretação daquilo que é representado pelo sistema, e a visão obtida por meio de
uma observação direta no mundo-real. Após o levantamento das deficiências temse uma base para a definição das dimensões.
Uma abordagem que exemplifica essa alternativa é a proposta de Wand e
Wang (1996) que define dimensões de dados com base numa visão orientada ao
projeto de sistemas e à produção de dados, denominada visão interna. Essas
dimensões fazem o papel de um guia para os projetistas que durante a fase de
desenvolvimento incluem objetivos de qualidade. A outra visão, denominada visão
externa, se aplica ao uso do sistema e seu desdobramento dentro de uma
organização.
O resultado desse trabalho está resumido no Quadro 1 e contém as
dimensões relacionadas às visões internas (ponto de vista técnico) e às visões
externas (ponto de vista do usuário). Ainda dentro de cada visão, as dimensões são
divididas entre as relacionadas ao dado e as relacionadas ao sistema.
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Quadro 1 – Dimensões da QD nas visões internas e externas segundo Wand e
Wang (1996)
Fonte: Adaptado de Wand e Wang (1996)
Outra abordagem ainda com relação à primeira alternativa é o estudo
realizado por Wang e Strong (1996). Diferentemente da abordagem anterior, esses
pesquisadores propõem um estudo para a seleção de dimensões da qualidade de
produtos em termos do uso das características de qualidade ao invés de projeto.
Captura-se a voz do consumidor para compor essa lista de dimensões. Essa
abordagem, caracterizada como empírica, analisa dados coletados de usuários e
determina características que eles usam ao avaliar se os dados são adequados ou
não para suas tarefas. O estudo foi dividido em duas partes: a primeira produz uma
lista de possíveis atributos de qualidade que estão na mente dos consumidores
quando eles pensam a respeito de QD; a segunda avalia a importância dessa lista
de possíveis atributos. Essa importância é definida por meio de uma classificação
das dimensões candidatas. O resultado é uma lista extensa. Para isso, conduziu-se
um estudo posterior a fim de agrupar as dimensões propostas. No Quadro 2 está o
resultado desse estudo.
A segunda alternativa estabelece estudos práticos para a definição da
qualidade de forma operacional; por exemplo, usuários definem os requisitos de
qualidade em comitês.
Segundo Olson (2003), QD depende mais da intenção de uso do que dos
dados propriamente ditos, e para satisfazer essa intenção, destacam as seguintes
dimensões da qualidade:
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Quadro 2 – Categoria e Dimensão da Qualidade de Dados segundo Wang e Strong
(1996)
Fonte: Adaptado de Wang e Strong (1996)
-Acurácia: Valores dos dados armazenados devem estar corretos. Para ser
considerado correto, o dado necessita ser representado de uma forma
consistente

e

não

ambígua.

O

autor

destaca

duas

características

fundamentais da dimensão acurácia: formato e conteúdo.
-Atualidade: Os dados devem ser disponibilizados no tempo desejável.
Aplicações de fechamento mensal que contém dados não disponíveis até o
último dia do mês não atendem às necessidades.
-Relevância: Os dados devem ter importância para um contexto de negócio.
Sem essa informação a base de dados é considerada pobre em termos de
qualidade.
-Completude:

Necessidade

de

que

todos

os

dados

devem

ser

disponibilizados para um dado propósito, sempre de acordo com o contexto
de utilização.
-Compreensibilidade: Entendimento do significado dos dados permitindo seu
uso correto.
-Confiabilidade: Credibilidade dos dados e da aplicação que os armazena e
manipula. Para que os dados tenham credibilidade, eles devem ser
verdadeiros.
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Batini e Scannapieco (2006) citam dimensões de qualidade para modelos
conceituais de dados. Os autores definem modelos conceituais de dados como o
resultado da interpretação de uma lista de requisitos, expressa por meio de
estruturas lógicas ou conceituais. A seguir a lista das dimensões compiladas pelos
autores:
-Exatidão com relação ao modelo: Corresponde ao correto uso de
categorias do modelo ao representar seus requisitos. Categorias dos modelos
são os elementos utilizados nos modelos: entidades, relacionamentos,
atributos, entre outros.
-Exatidão

com

relação

aos

requisitos:

Corresponde

à

correta

representação dos requisitos em termos de categorias dos modelos.
-Minimização: Modelos de dados estão devidamente normalizados, evitando
redundâncias em suas estruturas.
-Completude: Modelo conceitual de dados que inclui todos os elementos
conceituais necessários para os requisitos especificados.
-Pertinência: Todos os elementos conceituais no modelo são necessários
para os requisitos especificados.
-Legibilidade: Nessa dimensão avalia-se a estética dos modelos e os
critérios aplicados para atendimento dos requisitos básicos em termos de
estrutura. Exemplos de regras de estética: cruzamentos entre linhas e linhas
curvas são evitados, linhas são construídas de segmentos horizontais ou
verticais, entre outros. Outra avaliação feita é com relação à simplicidade da
estrutura, visando legibilidade.
-Normalização: Dimensão bastante investigada relacionada às dependências
funcionais.

English (2009) propõe em seu sistema de gerenciamento de QD (TIQM –
Information Quality Management System) qualidade sob três pontos de vista:
-QD na Especificação do Produto de Informação (IPS – Information
Product Specification): projetos de qualidade de dados produzem bancos de
dados que contém os elementos requeridos pelo contexto de negócio. Novas
aplicações adicionam mudanças nos processos de negócios e o mínimo de
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mudanças estruturais no banco de dados, promovendo estabilidade e
facilidade para a reutilização dessas estruturas. O IPS inclui:
Nome do Dado: Representa um atributo ou característica a respeito
dos eventos ou objetos mapeados pela empresa para o contexto do
seu negócio.
Descrição do Dado: Definição clara dos atributos.
Valores Válidos: Valores válidos para um atributo.
Formato de Valores do Dado: Formato ou máscara de um valor,
como ele será apresentado.
Regras de Negócio: Especificações claras e corretas para garantir a
integridade de valores do contexto do negócio.
Modelo de Informação: Representa os objetos, eventos e seus
respectivos atributos que a empresa necessita saber para realizar com
sucesso sua missão.
-Qualidade no conteúdo da Informação: Qualidade dos dados brutos.
Defeitos nesses dados causarão defeitos nas informações apresentadas aos
consumidores e aplicações, e eles introduzirão os defeitos nos seus
processos

posteriormente.

Nesse

item,

English

cita

as

dimensões

completude, acurácia e uso do dado.
-Qualidade na apresentação da Informação: Informações têm o significado
facilmente compreendido pelos consumidores. Informações relevantes devem
ser acessíveis, disponíveis e apresentadas no tempo desejável. Projetos de
QD implicam a definição, o projeto e a apresentação do dado.
As definições de dimensões de QD apresentadas citam a importância do dado
quanto aos seguintes aspectos: precisão, ou seja, o dado é válido e íntegro para
que seja confiável e adequado ao uso; disponibilidade: dado apresentado no
tempo desejável segundo requisitos do contexto de negócio. Também é mencionado
que validar o conteúdo não é suficiente; conforme destacado por Olson (2003), o
seu formato é tão relevante quanto o seu conteúdo. O dado precisa ser interpretado
corretamente para que seja confiável.
Conclui-se que as definições de QD citadas pelos autores Wand e Wang
(1996), Wang e Strong (1996), Olson (2003), Batini e Scannapieco (2006) e English

29

(2009) são complementares e serão tomadas como base de forma conjunta para
esta pesquisa.
Os autores apresentam atributos repetidos, dessa forma uma lista final foi
gerada, contendo todos os atributos mencionados e consolidados sem tais
repetições. Os atributos da lista final serão analisados para seleção dos mais
importantes a fim de aplicá-los nesta pesquisa. O quadro 3 contém a definição de
cada atributo de qualidade da lista final, e o quadro 4 os atributos e os autores de
cada um deles.
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Quadro 3 – Lista Final de Atributos de Qualidade
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 4 – Lista Final de Atributos de Qualidade e seus Autores.
Fonte: Elaborado pela autora.
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A seguir, propostas de métodos de qualidade serão apresentadas.
2.4 TDQM – Total Data Quality Management
O método TDQM, proposto por Richard Wang e Stuart Madnick (1991) no
programa de Gerenciamento Total de Qualidade do MIT, apresenta um ciclo
produtivo e consiste das fases: definir, medir, analisar e aprimorar QD
continuamente, sendo essencial para prover alta qualidade no produto de
informação (PI).
A Figura 1 representa os 4 processos básicos para análise dos problemas de
QD.

Figura 1: Método TDQM
Fonte: Adaptado de Wang (1998)

A seguir, uma breve descrição de cada etapa conforme descrito por Wang et al.
(1998).
- Definir: Nessa fase capturam-se as características de um PI sob dois níveis
de percepção: em um nível mais amplo, são identificadas as funcionalidades
ou requisitos para os consumidores da informação. Em um segundo nível,
mais

detalhado,

define-se

características

básicas

do

PI

e

seus

relacionamentos, que podem ser representados por meio de um modelo ER.
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Com as características especificadas, o próximo passo é identificar os
requisitos de QD sob a visão dos consumidores, dos coletores e custodiantes.
Após obter o resultado das características do PI e a avaliação das dimensões,
os projetos lógicos e físicos de um PI podem ser desenvolvidos juntamente
com os atributos de qualidade identificados e necessários ao projeto.
Wang e Madnick (1991) exemplificam a abordagem de incorporar os atributos
de qualidade, durante a fase de desenvolvimento de um PI, por meio de um
modelo de QD baseado no modelo ER, e inclui cinco visões. Em cada visão,
um elemento é incluído no modelo ER.
1. Visão da Aplicação: elege e documenta os requisitos da aplicação,
conforme o processo tradicional de modelagem dos dados dentro de
um contexto de negócio
2. Visão de Parâmetros: define os parâmetros de qualidade.

Os

parâmetros de qualidade são subjetivos e qualitativos (exemplos:
credibilidade e atualidade dos dados). Cada parâmetro definido é
adicionado à visão da aplicação, ao lado de um atributo do modelo ER,
resultando uma visão de parâmetro. Essa visão pode ser incluída como
parte da documentação de especificação dos requisitos de qualidade.
3.

Visão da Qualidade: o objetivo desse passo é operacionalizar os
parâmetros subjetivos de qualidade, definidos no passo anterior, em
características mensuráveis ou indicadores de qualidade. Cada
indicador de qualidade substitui seu respectivo parâmetro de qualidade
ao lado de um atributo do modelo ER, formando uma nova visão: a
visão de qualidade. Novamente essa visão será incluída na
especificação de requisitos de qualidade.

4. Visão Integrada da Qualidade: esse último passo tem como objetivo
unificar duas ou mais visões de qualidade em casos de projetos, que
requerem mais de um conjunto de requisitos de aplicação. Essa
unificação elimina redundâncias, possíveis inconsistências e deve
gerar uma visão consolidada dos requisitos de QD.
- Medir: A fase anterior produziu como resultado modelos relacionais de QD,
que definem o PI e seus requisitos de qualidade. Nessa fase, o principal é a
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definição de métricas objetivas e a aplicação dessas métricas às diferentes
fontes de dados e às informações da aplicação e em qualquer estágio do seu
ciclo de vida.
- Analisar: são identificadas as causas-raízes para os problemas de QD
correntes. As causas são divididas por papéis: causas relacionadas aos
fornecedores, aos mantenedores e aos consumidores. Nessa fase são
efetuados também os planos de melhoria envolvendo processos de limpeza
de dados e redesenho dos processos.
- Melhorar: o objetivo dessa fase é priorizar as áreas chaves para o plano de
melhoria, com o alinhamento das características chaves do PI, de acordo com
as necessidades do negócio. É uma fase de planejamento do plano de
melhoria.
Nessa abordagem, a etapa Definir se baseia na escolha de atributos de
qualidade, construindo um modelo QD com base no modelo ER. Essa mesma
proposta é apresentada por Batini e Scannapieco (2006) nas extensões dos
modelos relacionais de dados, incluindo dimensões de qualidade associadas aos
atributos da aplicação e representadas em um modelo ER.
Para efetuar a avaliação de QD, o modelo de QD a ser construído terá como
apoio as fases definir e medir da metodologia TDQM.

2.5 TQdM – Total Quality data Management
O método TQdM (Total Quality data Management) que é atualmente
conhecido por TIQM – Total Information Quality Management, surgiu em 1992 e foi
elaborado por Larry English. Pode ser definido como um sistema prático de
princípios de qualidade, de processos e de técnicas aplicados para a medição de
QD e melhoria de processos dentro de uma organização, visando a eliminação das
causas raízes da qualidade pobre de informações.
A TIQM tem 6 processos (P1-P6) ilustrados na Figura 2.
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Figura 2 – Método TIQM
Fonte: Adaptado de English (2009)
O processo 1 (P1) mede o quanto correta, clara e completa está a definição
de um processo de negócio sob a visão de pessoas que utilizam as informações e
provêem dados, afim de estabelecer uma comunicação comum de entendimento
durante a realização de suas atividades.
O processo 2 (P2) avalia a qualidade da informação, medindo os atributos
críticos, dentre eles, completude, precisão, atualidade, relevância, apresentação dos
dados, entre outros, sob a visão de consumidores.
O processo 3 (P3) mede os custos resultantes de uma qualidade pobre de
dados. Os custos estão relacionados às informações geradas sem utilidade ou ao
retrabalho para geração de novas informações, bem como também à perda de
clientes. É necessário identificar quais são os objetivos da empresa, por exemplo,
aumentar o lucro ou reter clientes, para que seja possível medir os custos.
O processo 4 (P4) representa o processo de melhoria para identificar e
eliminar as causas raízes de problemas de QD.
O processo 5 (P5) , conforme citado pelo autor, menciona itens que já estão
sendo abordados nos processos (P1, P2, P4). Descreve como corrigir defeitos
encontrados nos processos P1 e P2, porém qualquer atividade a ser conduzida para
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dados defeituosos pode ser encontrada no P4, que aborda processos de melhoria e
controles para prevenção de futuros defeitos nos dados.
O processo 6 (P6) estabelece o ambiente de qualidade da informação, ou
seja, é o Plano de Ação. Esse é o processo básico para os demais, pois é
responsável por sustentar uma ambiente de melhoria contínua de QD.
O método TQdM tem como objetivo a melhoria contínua da qualidade. Dessa
forma, para efetuar a avaliação de uma amostra de dados, esse método servirá
apenas como um apoio, principalmente na etapa de medição dos dados (P2).
Outro processo de apoio é o P1, pois trata o conteúdo dos dados com base
nas especificações contidas nos metadados. Os processos P3 a P6 não serão
utilizados, pois definem métodos para correção e melhoria dos dados, e não
mencionam metamodelos ou modelos para avaliação de QD que é o foco desta
pesquisa.
A seguir, descrevem-se propostas de metamodelos e modelos para avaliação
de QD.

2.6 Metamodelos e Modelos de QD
Batini e Scannapieco (2006) propõem a representação de dimensões de
qualidade de dados nos projetos de modelo de dados. Dessa forma, as estruturas de
dados que representam os requisitos de negócio contemplam QD também.
Os autores citam cinco tipos de modelos de qualidade:
-modelos relacionais: requisitos de qualidade são adicionados no modelo
juntamente com os requisitos de negócio, e descritos por meio de entidades,
relacionamentos e atributos.
-modelos

semi-estruturados

com

atenção

especial

aos

esquemas

orientados por documentos do tipo XML (eXtensible Markup Language).
-modelos de gerenciamento de informações com o intuito de investigar
modelos de qualidade de dados de empresas que estão no CIS (Cooperative
Information Systems). O CIS é uma rede de comunicação entre empresas que
trabalham juntas para compartilhar informações, restrições e objetivos de
seus negócios. Essas empresas definem os modelos de qualidade com o
intuito de trocar dados com outras empresas, exportando dessa forma tanto
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os dados como a qualidade deles. São denominados modelos de dados
cooperativos. Os diagramas que compõem esses modelos são divididos em
dois tipos, conforme citado por Bertolazzi e Scannapieco (2001): modelo de
QD intrínseco e modelo de QD específico ao processo. O primeiro define
dimensões de qualidade para cada entidade do modelo e são representadas
por classes em um diagrama UML (Unified Modeling Language). As classes
de qualidade contêm atributos selecionados das entidades da aplicação e que
serão utilizados para avaliar a qualidade. Exemplo das dimensões tratadas
nesse modelo: precisão, completude, atualidade, entre outras. O segundo
modelo define dimensões específicas ao intercâmbio de informações dentro
de

um

processo

corporativo.

Dimensões

tratadas

nesse

modelo:

confiabilidade da origem dos dados, importância dos dados para o destino,
atualidade dos dados requerida pela organização destino.
É de interesse deste trabalho investigar a primeira proposta, modelos
relacionais e suas extensões que contemplam requisitos de qualidade, pois são
muito usados e simples de serem implementados. O segundo modelo trata dados
em formato XML, e o terceiro modelo refere-se ao intercâmbio de dados entre
empresas; esses dois últimos tipos de modelos não são adequados à amostra de
dados dessa pesquisa que se apresenta em um cenário mais simples.
Batini e Scannapieco (2006) exemplificam o uso QD nos projetos de dados,
conforme a seguir:
-modelos

conceituais

são

representados

pelo

diagrama

Entidade

Relacionamento (ER). Para incluir atributos de qualidade na fase de projeto
de um banco de dados utilizando modelos relacionais define-se uma ou mais
dimensões de QD para cada atributo do modelo. Dessa forma, a entidade tem
atributos da aplicação e atributos indicando as dimensões de QD. Outra forma
de representar os atributos de qualidade é manter as entidades da aplicação
somente com atributos da aplicação e criar novas entidades, entidades de
qualidade, contendo atributos de qualidade. Neste caso, dois novos tipos de
entidades podem ser inseridos no modelo existente, uma entidade para definir
os atributos de QD denominada entidade dimensão, e outra, denominada
entidade métrica, para definir o resultado obtido a partir da aplicação de
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métricas de QD. A primeira entidade tem os atributos: nome da dimensão
que define qual a dimensão que será tratada e o seu respectivo valor, sendo
que esse valor corresponde ao resultado obtido a partir da aplicação das
métricas de QD nos atributos da aplicação. A segunda entidade tem dois
atributos também: um atributo valor da dimensão, mesmo atributo da
entidade anterior, e um atributo contendo uma descrição textual referente ao
valor da métrica obtido. Essas novas entidades são inseridas no modelo e
devidamente relacionadas com as entidades da aplicação que contém os
atributos a serem avaliados.
Esta proposta de Batini e Scannapieco (2006) faz referência à proposta de
Storey e Wang (1998) que apresenta um trabalho para inserir requisitos de
qualidade no projeto de banco de dados e para representá-los por meio de
um

modelo

conceitual

também.

Desse

modo,

posteriormente

será

apresentado um exemplo do modelo conceitual de Storey e Wang (1998) e
que exemplifica a proposta Batini e Scannapieco (2006).
-modelos lógicos apresentam em suas estruturas relacionais, representadas
por esquemas ou tabelas, os atributos de qualidade. Ao lado de cada coluna
do modelo lógico que representa um atributo da aplicação é introduzida uma
nova coluna equivalente a um indicador ou atributo de qualidade do atributo
da aplicação, como por exemplo, acurácia, atualidade, completude, entre
outros. Os atributos de qualidade referem-se a uma única coluna e a uma
única linha ou instância da tabela. Atributos de qualidade que não têm sentido
para uma única instância, como o caso da completude que avalia todas as
linhas de uma tabela e define um percentual de preenchimento para uma
dada coluna, são representados no modelo por meio de novas colunas
também. A figura 3 exemplifica um modelo lógico com atributos de QD.
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Figura 3 – Modelo lógico e Atributos de QD.
Fonte: Elaborado pela Autora.
-procedência dos dados determina a origem dos dados, por exemplo, por
meio de anotações ou comentários que permitam a interpretação correta do
significado dos dados, da origem dos dados, da resolução de conflitos
associados aos dados restaurados a partir de diferentes fontes, entre outros.
Não será tratada a procedência de dados nesta pesquisa, pois constitui outra
linha de pesquisa.

Storey e Wang (1998) propõem além das entidades dimensão e métrica de
QD que modelam requisitos de qualidade, a modelagem dos requisitos de qualidade
da aplicação. Diferentemente dos requisitos de dados que correspondem a
qualidade do dado em si, os requisitos de qualidade incluem medidas com relação
aos padrões de dados da aplicação.
Durante o projeto, os requisitos da aplicação e os requisitos de qualidade da
aplicação identificam as necessidades dos usuários e são representados por
entidades, relacionamento e atributos. Para a medição dos valores dos atributos, ou
seja, dados que são armazenados no banco, são definidos os requisitos de
qualidade do dado. Esses requisitos no modelo estão separados dos requisitos
anteriores.
A proposta é descrita por nove passos:
- Passo 1 identifica os requisitos da aplicação.
- Passo 2 identifica as entidades da aplicação e que representam os
requisitos do passo anterior.
- Passo 3 identifica as entidades de qualidade da aplicação.
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- Passo 4 identifica as entidades de qualidade do dado.
- Passo 5 associa as entidades da aplicação com as entidades de qualidade
da aplicação.
- Passo 6 associa os atributos da aplicação com as entidades de qualidade do
dado.
- Passo 7 lista os relacionamentos das entidades da aplicação.
- Passo 8 lista os relacionamentos das entidades de qualidade da aplicação.
- Passo 9 lista os relacionamentos das entidades de qualidade do dado.
Após o desenvolvimento dos passos anteriores, esse modelo conceitual pode
ser traduzido para um modelo relacional, representado pelo diagrama ER, conforme
ilustra a Figura 4.

Figura 4: Extensão de um Modelo de Dados
Fonte: Traduzido de Storey e Wang (1998)
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Storey e Wang (1998) exemplificam na figura 4 um modelo de dados com
requisitos de qualidade. Esse modelo segue o princípio da separação QD,
representado pela linha central e horizontal na figura, que corresponde a desenhar
os requisitos de qualidade separadamente dos requisitos da aplicação e dos
requisitos de qualidade da aplicação.
Para obter os aspectos de qualidade, área verde da figura, uma entidade
Dimensão QD é inserida, e representa diferentes dimensões de qualidade para
diferentes valores de atributos da aplicação, assim é uma entidade flexível. Sua
chave primária é a combinação de dois atributos: nome da dimensão QD que pode
ter valores como: acurácia, atualidade, completude entre outros, e o valor da
dimensão QD obtido em cada dimensão por meio da aplicação de métricas de QD.
Nesse exemplo, assume-se que as dimensões instanciadas nessa entidade têm a
mesma escala de valores para todos os atributos que a utilizarão, assim ao
considerar uma dimensão como, por exemplo, a dimensão acurácia, essa sempre
será medida com a mesma escala, independente do atributo avaliado. Porém caso
seja negativo, ou seja, se para um atributo a dimensão acurácia seja medida por
números e para outro atributo por letras, é necessário incluir mais um atributo na
chave primária da entidade: nome da dimensão QD + nome do atributo da
aplicação + valor da dimensão QD. Ainda, para complementar os requisitos de
qualidade, outra entidade, Medição QD é introduzida. Ela é composta por dois
atributos: valor da dimensão QD obtido em uma dada dimensão QD ao aplicar
métricas de QD, e uma descrição textual do valor da dimensão QD. A função
desta entidade é ser uma tabela look-up de todas as dimensões de qualidade e suas
respectivas

descrições,

mesmo

que

não

sejam instanciadas

no

modelo.

Analogamente à entidade anterior, a entidade Medição QD também pode projetar
para uma mesma dimensão QD diferentes escalas de valores para diferentes
atributos da aplicação. Nesse caso, são introduzidos dois atributos na entidade:
nome da dimensão QD e nome do atributo da aplicação, além dos atributos valor
e descrição textual da dimensão QD.
Na área azul da figura 4, a entidade da aplicação Classe que corresponde a
uma sala de aula contém um atributo presença. Esse é o atributo de interesse e que
será avaliado em termos de qualidade pelos usuários da aplicação nesse exemplo.
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Para associar o atributo presença da entidade Classe ao atributo nome dimensão
QD da entidade Dimensão QD, seguindo o princípio de separação QD, o autor
introduziu um relacionamento denominado Representação Infinitiva do Atributo:
classe-presença tem de modo a relacionar atributos modelados por entidades
distintas.
A figura exemplifica somente o atributo presença, mas cada atributo de
interesse da aplicação em termos de QD pode ter uma dimensão QD, um nome e
valor da dimensão QD associado por meio do relacionamento Representação
Infinitiva do Atributo. Após isso, outro relacionamento é introduzido para associar a
nova entidade criada Classe- Presença-Dimensão-QD com a entidade Métrica QD
e assim obter uma descrição textual da tabela look-up de métricas de QD a partir do
valor da dimensão QD obtido após a medição.
A área laranja da figura 4 representa as entidades de qualidade da aplicação.
Nesse exemplo, o usuário tem interesse em saber quais são os padrões (entidade
de qualidade da aplicação) que uma entidade curso (entidade de aplicação) pode
ter. Cada ocorrência da relação Curso tem Padrão tem um valor padrão associado,
assim a entidade Valor Padrão é criada com a chave primária: Nome Padrão e
Valor. Para essa nova entidade se relacionar com outra entidade, a relação Curso
tem Padrão é convertida em uma entidade Curso-Padrão, conforme ilustra a figura.
Os autores afirmam que o projeto requer esforços adicionais dos projetistas e
dos usuários, pois necessitam identificar e inserir os requisitos de qualidade, além
dos requisitos próprios do negócio, e relacionamentos adicionais no modelo são
necessários também para a associação dos atributos com as entidades de qualidade
dos dados.
Outra proposta com relação aos modelos de QD é apresentada por Becker et
al. (2007).
O modelo de qualidade desses autores é composto por quatro camadas: a
primeira camada Sistemas de Informação representa os dados que serão
avaliados denominados produtos de informação (PI) e a aplicação ou sistema de
estudo; a segunda camada Ferramentas de Gerenciamento de Dados representa
os processos de QD que melhoram continuamente a qualidade dos dados, efetuam
limpeza dos dados e data profiling ou análise dos dados; a terceira camada
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Metadados é representada por um repositório de dados que armazena o estado dos
dados após serem avaliados e as regras de QD; e a última camada apresenta uma
representação gráfica contemplando todos os elementos citados, incluindo
dimensões, métricas e medidas de qualidade. Esta camada é denominada
Metamodelo de QD.
A Figura 5 representa a arquitetura proposta por Becker et al. (2007).

Figura 5: Arquitetura QD
Fonte: Traduzido de Becker et al. (2007)

Becker et al. (2007) definem QD como um tipo de metadado, informação
sobre o dado. O metadado pode ser gerado por anotações manuais, ferramentas de
data profiling, ferramentas de medição de QD, processos de ETL, entre outros,
armazenando-o em um repositório de metadados. O modelo que especifica a
estrutura do repositório de metadados é denominado modelo de metadado ou
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metamodelo. O metamodelo para um repositório de metadados de QD é
denominado metamodelo de QD.
Os autores propõem que esse metamodelo seja representado por diferentes
entidades para definir os dados que serão avaliados e as dimensões de QD.
A Figura 6 ilustra um metamodelo de QD.

Figura 6: Metamodelo DQ
Fonte: Traduzido de Becker et al. (2007)
O metamodelo DQ apresenta um conjunto de entidades e relacionamentos
que devem ser construídos e preenchidos para suportarem os fundamentos de QD.
Do lado esquerdo da figura 6 estão representadas as entidades genéricas
que definem conceitos abstratos ou definições genéricas denominadas entidades
tipos, e do lado direito estão representadas as entidades que são as instâncias das
entidades tipos denominadas entidades instâncias, e derivam das suas entidades
tipos correspondentes.
Segundo Becker et al. (2007), o primeiro ponto a ser considerado no modelo de
QD é o produto de informação (PI).
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Um produto de informação (PI) representa os dados a serem avaliados e
armazenados fisicamente em um sistema. Corresponde à primeira entidade da
figura 6, parte superior.
O objeto de dado, segunda entidade, é o conjunto de itens que juntamente com
as dimensões de QD são insumos para as medições e avaliações de dados.
Para esta pesquisa será adotada a seguinte nomenclatura: os PI´s
correspondem às tabelas de dados, que serão utilizadas para compor a amostra de
dados a ser avaliada em termos de QD, e são armazenadas em um banco de dados.
Os objetos de dados que compõem os PI´s correspondem aos atributos ou campos
das tabelas de dados.
Quanto às entidades seguintes, medição e avaliação QD, serão tratadas na
subseção seguinte.
As ações QD, última entidade da figura, não serão tratadas nesta pesquisa, pois
o objetivo é avaliar o estado dos dados dentro de uma amostra e não efetuar
melhorias, o que poderá ser feito posteriormente.
O modelo de QD a ser desenvolvido terá como base a proposta de Becker et al.
(2007), pois apresenta uma estrutura completa, abrangendo os requisitos de
qualidade necessários à avaliação de dados, como dimensões, métricas, avaliações
e regras de qualidade. Essa estrutura pode ser adaptada para diferentes estudos de
casos.
As demais propostas de modelo de QD do Storey e Wang (1998), Batini e
Scannapieco (2006) servirão de apoio na medida em que definem as etapas
operacionais de construção dos componentes do modelo de QD proposto.
A seguir, duas propostas de métricas são apresentadas.

2.7 Métricas de QD
Pipino et al. (2002) apresentam duas formas de avaliação dos dados:
avaliação subjetiva que reflete as necessidades e experiências dos usuários,
projetistas

e administradores dos dados, e a avaliação objetiva, baseada em

medições nos dados em estudo.
A avaliação objetiva pode ser subdividida em independente e dependente.
Avaliação objetiva independente é desenvolvida por meio de métricas que não
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consideram o contexto da aplicação. Elas podem ser aplicadas a qualquer banco de
dados. A avaliação objetiva dependente é desenvolvida também por meio de
métricas, porém essas métricas estão de acordo com contextos específicos de uma
aplicação, incluindo regras de negócio de uma organização, regulamentações do
governo e restrições determinadas pelos administradores do banco de dados.
O autor define três formas funcionais para a construção de métricas:
1) razão entre o número de resultados desejáveis e o número total de
resultados obtidos a partir da medição de atributos de qualidade em uma
amostra de dados. Atributos de QD que utilizam essa forma funcional são:
acurácia, completude, consistência, representatividade, relevância e fácil
manipulação.
2) operador mínimo e máximo entre uma série de valores que são obtidos a
partir da medição de um ou mais atributos de qualidade em uma amostra de
dados. Exemplos de atributos que podem usar os valores mínimos e máximos
são:

credibilidade,

quantidade

apropriada

de

dados,

atualidade

e

acessibilidade.
3) média sobrecarregada, que corresponde à medida de um atributo de
qualidade multiplicada pelo seu peso (número de ocorrências) para cada
variável em uma amostra de dados, e dividida pelo número total de
ocorrências de todas as variáveis da amostra. O autor exemplifica o uso
dessa forma funcional em empresas que desejam especificar o grau de
importância de cada variável de sua amostra de dados em relação à medida
total do atributo confiança de dados.
Batini et al. (2009) citam que a seqüência de atividades para uma metodologia
de QD é definida por 3 fases: reconstrução do estado, avaliação/medição dos
dados e melhorias. A reconstrução do estado corresponde ao levantamento de
processos, serviços e coleção de dados de uma organização, avaliar é medir dados
comparando-os com valores de referência a fim de obter um diagnóstico de
qualidade, medição é obter resultados com bases em métricas pré-definidas de
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acordo com os atributos de QD, e

melhoria é definir técnicas para atingir

novos objetivos de QD.
Na fase de medição dos dados, Batini et al. (2009) apresentam métricas
associadas aos atributos de qualidade, conforme a tabela 1.

Tabela 1 – Definição de Métricas de QD.

Fonte: Adaptado de Batini et al. (2009).

As métricas citadas por Batini et al. (2009) são referências para a medição
dos dados. Outra forma de medir, citada pelos autores também, é o uso de
questionários para pesquisa de opinião das métricas mais adequadas sob o ponto
de vista dos consumidores da informação.
O quadro 5 apresenta uma lista das métricas citadas por Batini et al. (2009) e
Pipino et al. (2002).
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Quadro 5 – Lista Final de Métricas de Qualidade e seus Autores.
Fonte: Elabora pela autora.

A proposta de métricas de Pipino et al. (2002) define métricas genéricas que
podem ser particularizadas para os atributos de qualidade selecionados no cenário
em estudo. A proposta de Batini et al. (2009) exemplifica o cálculo das métricas para
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cada atributo de qualidade, e no cenário em estudo, deverão ou não serem
aplicadas as equações de acordo com os atributos deste cenário. Assim, essas duas
propostas serão utilizadas em conjunto, pois são complementares.
Em um trabalho posterior, Batini et al. (2011) menciona novamente duas das
dimensões de qualidade mais analisadas na literatura e utilizadas na prática,
acurácia e atualidade, e define métricas para estas dimensões dentro de um estudo
de caso.

2.8 Processo de Avaliação de QD
Conforme proposto por Maydanchik (2007), um projeto de avaliação de
qualidade de dados pode ser dividido em quatro fases:
- Fase de Planejamento: nessa fase define-se o escopo de forma bem
delimitada e estreita. Uma opção é determinar a qualidade de dados para um
processo de negócio específico, ou seja, definir um cenário a ser estudado dentro
da organização. Serão conhecidos as tabelas, registros, e campos que são
relevantes e podem prover claras definições de qualidade de dados.
- Fase de Preparação: o objetivo dessa fase é estar pronto para desenvolver
regras de qualidade. Envolve carregar os dados em uma área de trabalho,
desenvolver catálogos e modelos de dados, ou seja, uma coleção de ferramentas
para organização de todos os dados. O autor define essa coleção como um
dataware de metadados de qualidade.
- Fase de Implementação: essa é a fase principal de uma avaliação de
qualidade de dados. Antes de escrever as regras de qualidade propriamente
ditas nessa fase, é necessário efetuar a atividade de data profiling. Profiling é
uma descrição dos dados, como eles se apresentam no momento em que estão
sendo avaliados, pois ao longo do tempo, modelos de dados e dicionários se
tornam não corretos e não completos.
As regras de qualidade correspondem à ferramenta principal de um projeto de
qualidade de dados. Podem ser definidas como restrições que validam dados e
relacionamentos entre os dados e são desenvolvidas por meio de linguagens de
programação.
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O autor define quatro categorias de regras de qualidade:
1- Restrição de valores de atributos.
2- Regras de integridade relacional. São regras mais complexas que as
anteriores, derivam dos modelos relacionais de dados, e são aplicadas a
múltiplos registros, focando na integridade referencial.
3- Regras para dados históricos. Incluem restrições e padrões para
eventos históricos.
4- Regras de dependência geral. São relacionamentos entre atributos,
incluindo restrições de redundância, derivação, dependência parcial e
atributos correlacionados.
- Fase de Refinamento das Regras de Qualidade: são validadas por
especialistas em qualidade de dados e as regras de qualidade são aprimoradas
para atingir o máximo da precisão com relação à identificação de erros. É uma
fase que exige a participação de usuários do negócio.
Diferentemente das propostas anteriores que evidenciam a fase de definição
das dimensões de QD a serem tratadas, Maydanchik (2007) destaca a preparação
de um ambiente adequado à definição das regras de qualidade para a avaliação de
dados.
A avaliação a ser feita neste estudo utilizará as três primeiras fases da
proposta de Maydanchik (2007): fase de planejamento para definir o cenário em
estudo, a fase de preparação para a montagem de um ambiente de teste e, a fase
de implementação para definir as regras de qualidade e avaliar o estado dos dados
na amostra de dados selecionada.

2.9 Conclusão
Esse capítulo apresentou as abordagens que serão utilizadas para o modelo
de QD a ser construído.
Na abordagem de Wang et al. (1995), a área de pesquisa e desenvolvimento
de processos será tomada como base para a definição dos atributos de QD
utilizados no modelo. As propostas de Wand e Wang (1996) e Wang e Strong (1996)
também apoiarão a seleção dos atributos e com foco na visão dos consumidores de
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dados. Outros autores, que com suas propostas auxiliarão nessa etapa de definição
de atributos, são Olson (2003), Batini e Scannapieco (2006) e English (2009).
Após a definição dos atributos de QD relevantes ao cenário em estudo, a
próxima etapa é a definição do modelo de qualidade a ser construído. Para isso, a
proposta de Becker et al. (2007) será a principal referência, pois apresenta uma
estrutura completa para um modelo de QD. As propostas de Batini e Scannapieco
(2006) e Storey e Wang (1998) também complementarão na medida em que definem
QD nos projetos de modelos de dados, visando etapas operacionais da construção
do modelo desta pesquisa. O trabalho de Maydanchik (2007) contribuirá para o
levantamento das regras de qualidade, atividade de profiling dos dados.
A fase de medição dos dados, após a aplicação do modelo em uma amostra
de dados, terá como base as propostas de Pipino et al. (2002) e Batini et al. (2009)
que definem métricas de QD, e a metodologia TDQM de Larry English (1992).
Outra fase da pesquisa, a avaliação dos dados terá como referência a
metodologia TDQM de Wang (1998), e a proposta de Maydanchik (2007).
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3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DADOS
3.1 Introdução
Esse capítulo apresenta as fases de planejamento, preparação e de
implementação para o projeto de avaliação dos dados dentro de um cenário a ser
estudado, conforme a proposta de Maydanchik (2007). No final será apresentado o
modelo QD proposto também.
3.2 Fase de Planejamento
Definir o escopo do projeto é o primeiro passo.
Maydanchik (2007) cita três diferentes opções de escopo.
A primeira opção é definir um escopo bem delimitado de um processo
particular de negócio, pois é possível saber exatamente quais as tabelas de dados,
registros e campos são relevantes e com definições claras de qualidade de dados.
A segunda opção é desenvolver a avaliação de QD para um banco de dados
por completo, envolvendo uma visão maior de dados do que a primeira opção, e o
desenvolvimento de um número maior de regras de qualidade. Essa opção pode
trazer resultados mais valiosos do que a primeira opção ao analisar uma variedade
de processos de negócios.
A última opção é avaliar os dados dentro de diferentes bases de dados de
uma empresa, ou seja, ter uma visão da empresa como um todo. É um projeto que
requer priorização e os dados entre as diferentes bases podem apresentar
freqüentes relacionamentos e até mesmo redundâncias. O tempo e custo desse
projeto devem ser analisados, pois certamente serão significativos.
Nesta pesquisa, será adotado o escopo conforme a primeira opção, pois o
cenário da pesquisa selecionado está definido dentro de uma amostra de dados
restrita e delimitada. Serão selecionadas 4 tabelas e seus respectivos atributos para
a avaliação.
3.2.1 Contexto da Pesquisa
A empresa da qual é extraída uma amostra de dados para esta pesquisa é
uma instituição financeira de caráter privado e tem como principal objetivo a
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atividade bancária, oferecendo serviços a um público variado. Entre os serviços
estão os produtos de seguros, de previdência, de crédito, gestão de ativos, entre
outros. Sua rede de atendimento compreende aproximadamente 5000 pontos de
atendimento em todo o Brasil e se expande ao exterior, também, em alguns países
da Europa, Ásia, Oriente Médio e Américas.
A aplicação selecionada para o estudo tem como objetivo principal armazenar
as informações de risco dos clientes em um banco de dados, de forma íntegra,
centralizar essas informações e provê-las aos sistemas responsáveis pelo cálculo da
provisão e alocação de capital necessário em casos de inadimplências dos clientes.
As principais informações de risco armazenadas na aplicação são os
indicadores de contrato em atraso e, nos casos em que o cliente é uma empresa,
analisa-se o conjunto de contratos da empresa: se, pelo menos um contrato
encontra-se em atraso, todos os demais recebem o indicador de atraso também,
ocasionando o efeito da contaminação, ou seja, leva-se em consideração o pior
cenário da empresa. Os indicadores de cura, que definem clientes que não estão em
atraso no tempo corrente, mas já estiveram no passado, e o tempo necessário para
o cliente se curar, são determinados pela empresa. A probabilidade de um cliente
estar em atraso é analisada também: no caso de o cliente já apresentar contratos
em atraso, é 100%. Por fim, o valor da perda devido pelo cliente no momento que se
encontra em atraso, pode extrapolar 100%, caso a expectativa de perda seja igual
ao total devido mais os custos necessários para a cobrança de tais clientes.
Parâmetros de risco, obtidos por meio de fórmulas definidas pelo mercado
financeiro, também constam na aplicação. Os parâmetros mais comuns são:
probability at default (PD), exposure at default (EAD) e loss given default (LGD). PD
indica a probabilidade do cliente entrar em default, ou seja, atrasar seus pagamentos
dentro de um intervalo de tempo definido e compor uma dívida; EAD corresponde ao
montante financeiro devido à instituição quando um cliente entra em default; e LGD
indica o percentual da exposição que se espera perder, dado que o cliente já atingiu
o status de default.
A freqüência de acompanhamento do comportamento do cliente é mensal,
comparando-se os dados correntes com os dados anteriores e prevendo um
comportamento futuro.
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Dessa forma, a qualidade de dados torna-se uma necessidade importante a
ser exigida na aplicação em estudo, garantindo a integridade dos dados originários
de múltiplos sistemas fontes, e gerando informações corretas para o cálculo do
capital econômico a ser alocado em casos de não retorno das operações de crédito,
câmbio e títulos concedidas aos clientes. Empresas que alocam valores, abaixo ou
acima do valor necessário, estarão em desvantagem em relação a outras empresas
do mercado, pois no primeiro caso, poderá não haver capital suficiente para
compensar créditos não retornados e, no segundo caso, o capital alocado em
excesso representa um montante sem rendimento para a empresa, pois enquanto
ele é alocado não pode ser utilizado em fundos de investimento.
A estratégia adotada pela empresa foi inserir pontos de controle de qualidade
nos seus processos de ETL, priorizando os ETL´s que recebem dados dos contratos,
títulos, derivativos e operações de câmbio de sistemas fontes, e posteriormente os
ETL´s de tratamento dos dados dos sistemas fontes juntamente com os ETL´s que
consolidam as informações de risco antes do envio aos sistemas que efetuam o
cálculo de provisão e alocação de capital.
Os pontos de controle são definidos por meio de scripts que efetuam
operação de soma, média, freqüência de valores para variáveis importantes do
contexto do negócio, e comparam-se os valores obtidos no mês corrente com os
valores obtidos na última análise, normalmente valores de um mês anterior. São
atitudes bastante reativas, pois o sistema não impede a entrada de informações
consideradas sem qualidade, apenas as identifica e, havendo necessidade, os
sistemas fontes ou o próprio sistema de risco financeiro são acionados para análise
e correção das informações de forma pontual.
Não há a conscientização de QD com base em atributos de qualidade. Há a
noção de faixas de valores permitidas para campos numéricos e conteúdos
esperados para campos discretos e, com base nessas regras pré-definidas, os
pontos de controle alertam os processos que consomem os dados até a entrega
deles aos usuários finais.
Ao longo do tempo, sentiu-se a necessidade de verificar como os dados estão
em termos de qualidade antes mesmo de utilizá-los. Os usuários dos dados avaliam
somente após a disponibilização deles. A melhoria dos dados é efetuada, pois torna-
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se inviável trabalhar com os dados de acordo com o estado que se apresentam. O
tempo de análise e correção é um grande ofensor para que os sistemas atinjam suas
datas limites de entrega dos resultados.
O que se procura com a pesquisa é uma forma de avaliar os dados ainda nos
sistemas geradores dos dados e nos sistemas intermediários que os consomem,
antes de entregar os dados para os sistemas finais responsáveis pela geração dos
resultados divulgados pela empresa. Busca-se também a garantia de que ao utilizar
dados exista uma aceitação mínima de qualidade.
No futuro, os novos projetos de dados devem contemplar modelos de QD,
como o modelo a ser proposto pela pesquisa, a fim de que no momento da
construção dos dados sejam considerados os requisitos de qualidade também.
Para que as empresas se aprofundem na análise de qualidade dos seus
dados, essa dissertação propõe um processo de avaliação dos dados e um modelo
de QD.
A seguir, uma descrição do cenário da pequisa.
3.2.2 Escopo da Pesquisa
Esse item descreve os sistemas que compõem a aplicação de risco financeiro
e que fazem parte da amostra de dados a ser avaliada.
A arquitetura da aplicação de risco financeiro é apresentada na Figura 7.
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Figura 7 – Arquitetura da Aplicação de Risco Financeiro
Fonte: Elaborado pela Autora.

A arquitetura apresentada compreende os seguintes sistemas:
Sistema A – Armazena os contratos de crédito adquiridos junto à instituição
financeira. Em suas bases de dados, contém as informações de identificação
dos clientes: número do CPF, CNPJ ou Número do Documento Internacional,
segmento de mercado em que o cliente está classificado, segundo critérios
definidos pela instituição financeira, e demais informações do contrato, tais
como número do contrato, data da contratação, valor do contrato, quantidade
de dias em atraso, tipo do produto adquirido, entre outras. A estrutura física
da tabela de dados do sistema A é apresentada no anexo I.
Sistema B – Armazena os contratos de câmbio, ou seja, contratos de
operações comerciais internacionais, evidenciando a troca de moeda
estrangeira por moeda nacional, adquiridos em mesas de câmbio da
instituição financeira. Assim, como o sistema de contratos de crédito, esse
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sistema contém as informações do contrato: código e tipo da operação,
código do produto da operação, data de início e fim da operação, tipo de
pessoa, valor da operação, e informações de identificação do contratante
(CPF ou CNPJ, código do tipo de pessoa, código do país), entre outros.
A estrutura física da tabela de dados do sistema B é apresentada no anexo I.
Sistema C – Armazena os contratos da área de tesouraria. A área de
tesouraria de uma instituição financeira é responsável por zelar pela sua
liquidez, ou seja, transformar os ativos em capital ou dinheiro. Nos contratos
de tesouraria encontram-se contratos de derivativos, que são os contratos
cujo montante é calculado com base no preço de uma ação e servem como
proteção aos produtores ou comerciantes contra riscos decorrentes de
flutuações de preços, durante períodos de escassez ou superprodução.
Também há contratos de títulos ou ações do mercado financeiro. As
informações contidas nesse sistema descrevem as operações realizadas e os
dados do cliente ou contraparte, conforme os sistemas A e B. A estrutura
física da tabela de dados do sistema C é apresentada no anexo I.
ETL – Processos de Extração, Transformação e Carga dos dados de risco.
Esses processos tratam os dados da origem juntamente com os dados
estatísticos e produzem indicadores de risco, sinalizando se o cliente está em
dia com os seus contratos ou se está oferecendo um risco de não pagamento.
Os dados são analisados mensalmente. O aplicativo utilizado para a
construção desse sistema é a ferramenta DataStage, fabricada pela empresa
IBM.
Sistema D: Repositório de Dados de Risco Financeiro – bases de dados
que reúnem informações de todos os contratos de crédito, câmbio, títulos e
derivativos, juntamente com os seus parâmetros de risco e seus indicadores
de risco. Esse sistema é insumo para os sistemas E e F. As bases de dados
do repositório são manipuladas pelo sistema gerenciador de banco de dados
(SGBD) DB2, da empresa IBM. A estrutura física da tabela de dados do
sistema C é apresentada no anexo I.
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Sistema E – sistema responsável pelo cálculo do valor a ser provisionado
pela instituição financeira em casos de perdas esperadas. A perda esperada é
calculada pelos valores de risco definidos no sistema D. A ferramenta
utilizada para esse sistema é o gerenciador de banco de dados (SGBD) DB2,
da empresa IBM. Os dados deste sistema não serão avaliados nesta
pesquisa.
Sistema F – sistema que recebe as informações armazenadas no repositório
de dados e as utiliza para efetuar o cálculo do capital econômico alocado.
Esse capital representa o montante de dinheiro que a empresa deve
armazenar a fim de cobrir perdas inesperadas. A perda inesperada é definida
pelo montante de perda que a instituição financeira pode vir a sofrer. Não há
parâmetros de cálculo para previsão exata das perdas inesperadas, conforme
é efetuado para as perdas esperadas. As ferramentas utilizadas pelo sistema
para o cálculo não são proprietárias, são ferramentas utilizadas no mercado e
personalizadas conforme as necessidades da instituição financeira. Os dados
deste sistema não serão avaliados nesta pesquisa também.
A amostra de dados será montada com as informações das tabelas de dados,
dos sistemas A, B, C e D, conforme descritas nas estruturas físicas no anexo I.
Esse é o cenário definido para estudo nesta pesquisa.
Na fase de preparação, próxima fase do processo de avaliação de dados, os
campos e registros mais relevantes de cada sistema serão selecionados juntamente
com suas respectivas dimensões de qualidade para a avaliação de QD.
3.3 Fase de Preparação
Maydanchik (2007) define que o objetivo dessa fase é preparar o ambiente
dos dados de interesse para desenvolver as regras de qualidade na fase de
implementação.
Para efetuar a fase de preparação, três atividades foram definidas:
- Atividade 1: Carga dos dados de interesse em uma área auxiliar de
trabalho;
- Atividade 2: Profiling dos dados;
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- Atividade 3: Definição das dimensões, métricas e regras de qualidade.
As atividades 1 e 2 seguem a proposta de Maydanchik (2007).
A atividade 3 define dimensões e métrica de QD que não constam na
proposta de Maydanchik (2007). Elas constam nas propostas dos autores Wand e
Wang (1996), Wang e Strong (1996), Olson (2003), Batini e Scannapieco (2006) e
English (2009).
No processo de qualidade do Maydanchik (2007), são citadas somente
métricas de completude e acurácia e são tratadas na fase de implementação.
As dimensões e métricas da pesquisa foram definidas na fase de preparação,
pois ao selecionar os dados de interesse na atividade 1, analisou-se os problemas
de QD atuais detectados por inspeção visual dos usuários. Para cada problema QD
foram relacionadas dimensões de qualidade afetadas diretamente por esses
problemas. Listadas as dimensões de qualidade, suas respectivas métricas de QD
foram definidas.
As regras de qualidade foram escritas com base na proposta de Maydanchik
(2007) na fase de preparação, atividade 3, diferentemente do autor que sugere a
escrita na fase de implementação.
As 3 atividades da fase de preparação foram executadas da seguinte forma:
Os dados da amostra possuem grandes volumes de informações,
aproximadamente um milhão de registros mensais. Para executar a atividade 1,
foram selecionados seis meses de cada tabela de dados dos sistemas em avaliação,
e efetuadas cópias dos dados em um diretório de uma estação de trabalho local da
empresa. Os dados copiados foram armazenados em planilhas para posteriormente
analisar e escrever as regras de qualidade. Somente os registros e campos de
interesse foram copiados. Os meses mais recentes não foram utilizados, pois podem
apresentar

inconsistências

de

informações

e

dessa

forma,

podem

ser

reprocessados. Para não inviabilizar a pesquisa, gerando retrabalho em casos de
dados que são reprocessados, foram escolhidos dados processados e validados há
seis meses.
A seguir, a seleção dos atributos da aplicação.
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3.3.1 Seleção dos Atributos da Aplicação
A seleção dos atributos foi feita juntamente com os usuários dos dados com
base nas listas de atributos das estruturas físicas de cada sistema.
Os atributos mais relevantes para o resultado do negócio estão descritos no
quadro 6.
Esses são os atributos que um sistema de risco depende para conseguir
calcular os prejuízos necessários dos contratos de crédito, títulos, entre outros
adquiridos pelos seus clientes. Sem eles, os sistemas de cálculo não têm variáveis
mínimas necessárias para determinar o risco financeiro das operações.
Na atividade 2, foram listados as estrutura físicas de cada tabela de dados
dos sistemas a serem avaliados, contendo os atributos, tipos, tamanho, precisão de
casas decimais, chave primária, campos mandatórios, regras de preenchimento.
Essa é a atividade de profiling, conforme citada no processo de qualidade de
Maydanchik (2007).
As tabelas descritas no profiling não possuem um modelo de dados
relacional. Elas estão modeladas de forma individual e não normalizadas. As
informações das estruturas físicas constam no anexo I.
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Sistema A

Sistema B

Código Produto

Código Operação

Número do Contrato

Código Produto

Código Segmento Mercado

Código Segmento mercado

Data Contratação Operação

Data Início Operação

Data Vencimento Operação
Valor Liquido Operação
Liquidação

Data Vencimento Operação
Valor Saldo Devedor Contrato Cambio

Valor Contratado

Sistema C

Sistema D

Código Operação

Código Identificação Modelo Estatístico LGDBest-Estimate

Código Produto

Código Identificação Modelo Estatístico PD

Código Segmento Mercado

Código Produto

Data Início Operação

Indicador Default

Data Vencimento Operação
Valor Saldo Contábil
Patrimônio

Número Contrato Crédito

Código do Tipo de Registro

Valor EAD Econômica
Valor LGD-Best-Estimate
Valor PD PIT 12 Meses

Número Contrato Título Derivativo

Quadro 6 – Atributos da Aplicação Risco Financeiro
Fonte: Elaborado pela Autora.

Além das estruturas físicas, foram descritas regras de preenchimento para os
atributos selecionados na atividade 1 que não constam no profiling atual. Essas
regras foram escritas em conjunto com os usuários dos dados durante o
desenvolvimento desta pesquisa. As informações que complementam o profiling
contendo as regras de preenchimento constam no anexo I.
Para executar a atividade 3, foram listados problemas de QD aparentes dos
atributos e tabelas da amostra com base no profiling e análises mensais feitas pelos
usuários da aplicação. Para cada problema relatado foram relacionadas dimensões
de qualidade diretamente afetadas por esses problemas.
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3.3.2 Problemas de QD e Dimensões de Qualidade
Os problemas aparentes mais freqüentes, analisados mensalmente pelos
usuários da aplicação e de acordo com o profiling dos dados da pesquisa, são:
Dados incompletos: Dados que não exigem preenchimento obrigatório, porém
relevantes para a aplicação, não são preenchidos para todos os registros de uma
tabela. Esses sistemas unificam dados de outros sistemas onde se originam os
mesmos, denominados sistemas transacionais. Durante o cadastramento de dados,
os sistemas transacionais não validam o preenchimento obrigatório.
Domínios de valores inválidos: O conteúdo preenchido é consistente, porém
não está de acordo com a faixa de valores pré-definida no metadados. Não há
consistência de regras de valores válidos. Dados considerados como campos
chaves do processo, definidos no profiling com preenchimento obrigatório, são
preenchidos com valores iguais a zero. Nesse caso, os sistemas não possuem uma
validação do conteúdo de campos.
Duplicidade de registros: Registros das tabelas da amostra apresentam valores
repetidos. Exemplo, o conjunto de valores dos atributos contrato, produto e
identificação do cliente se repetem em várias linhas nas tabelas do banco. Verificase junto aos consumidores da informação qual o registro correto que deve ser
mantido para se obter uma visão íntegra dos dados. No projeto de modelo dos
dados, falta a definição de chave primária para garantir a integridade existencial das
tabelas do banco de dados.
Atraso na disponibilidade dos dados: Os usuários não conseguem acessar os
dados dos sistemas da aplicação de risco no tempo desejável, pois ocorrem atrasos
nos processamentos mensais. Isso se deve ao fato de que os arquivos de sistemas
origens podem ser enviados com atraso também, após as datas acordadas,
impedindo os sistemas da aplicação de risco de iniciarem seus processamentos na
data planejada. Outro fator causador do atraso é o tratamento manual de registros
duplicados que são lidos pela aplicação antes de serem carregados nas tabelas
finais, exigindo uma análise pontual dos usuários e uma atuação manual da equipe
de tecnologia para a exclusão dos registros não corretos. Enquanto a análise e
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tratamento de registros duplicados não são concluídos, os dados nas tabelas finais
não podem ser consumidos.
Para cada problema citado, as dimensões de qualidade diretamente afetadas
foram relacionadas, juntamente com os atributos e tabelas da aplicação que
demonstraram esses possíveis problemas.
No Quadro 7 são listados os atributos e tabelas da aplicação, problemas e
respectivas dimensões de qualidade afetadas.
As dimensões de qualidade estão relacionadas para cada atributo das tabelas
que posteriormente serão medidos individualmente.
A dimensão disponibilidade se refere a todos os atributos da tabela do sistema
D, pois para medir o quanto disponível os dados se encontram, ou seja, tempo
desejável de acesso aos dados de acordo com os requisitos de negócio são
avaliados todos os atributos da tabela, e não atributos específicos.
Ao definir as dimensões de qualidade, é possível associar métricas de QD a cada
dimensão.
O quadro 8 lista a relação dos atributos da amostra e suas respectivas métricas
de QD.
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Quadro 7 – Relação entre Tabelas e Atributos da Aplicação, Problemas de QD e Dimensões de Qualidade.
Fonte: Elaborado pela autora.

65

Quadro 8 – Tabelas e Atributos da Aplicação x Métricas QD
Fonte: Elaborado pela autora.
As dimensões de qualidade confiabilidade e valor agregado citadas no
quadro 7 não tiveram suas métricas de QD associadas no quadro 8, pois não foram
medidas nesta pesquisa.
Para cada métrica do quadro 8 foi definida uma fórmula a fim de efetuar as
medições, e serão apresentadas posteriormente.
3.3.3 Regras de QD
As regras de qualidade têm como função analisar os problemas de QD
aparentes com mais precisão, e identificar problemas que podem estar ocultos. Elas
são necessárias a fim de verificar erros não detectados simplesmente ao efetuar
uma inspeção visual dos dados ou avaliar a documentação dos mesmos. Para
escrever as regras de qualidade, Maydanchik (2007) apresenta quatro grupos de
técnicas que definem restrições de valores.
O primeiro grupo refere-se à restrição de domínios de atributos, delimita
individualmente valores válidos para os atributos da aplicação; o segundo grupo
refere-se às regras de integridade relacional aplicada em modelos de dados
relacionais e determinam a integridade existencial e referencial dos dados; o terceiro
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grupo refere-se às restrições para dados históricos que incluem padrões para
dados históricos; e o quarto grupo refere-se às restrições de dependência geral
utilizadas para relacionamentos entre atributos.
Regras de integridade referencial e regras de normalização não foram
utilizadas nesta pesquisa, pois o modelo de dados da aplicação ainda não está
normalizado e não é um modelo relacional. Futuramente, o modelo de dados será
revisto e redesenhado, de modo a contemplar integridade referencial e
normalização.
As restrições para dados históricos não foram avaliadas nesse primeiro
momento, mas podem ser efetuadas posteriormente a esta pesquisa. Os dados
históricos

atualmente

compõem

dois

anos

de

informações,

armazenados

mensalmente. O volume ainda é pequeno, comparado ao tempo máximo de
retenção, que é nove anos, definido pela empresa. Após esse período, os dados
mais antigos serão excluídos do sistema.
Para esta pesquisa foram feitas duas abordagens de avaliação.
A primeira abordagem avalia os atributos das tabelas. Essas regras validam
atributos individuais e dois atributos que tenham dependência entre si.
Os atributos foram inspecionados de acordo com a restrição de domínios de
atributos, especificada para cada um deles. Atributos que se relacionam entre si
foram avaliados com restrições de dependência entre eles.
A segunda abordagem avalia tabelas da amostra, nesse caso, os atributos
são avaliados em conjunto, validando a tabela como um todo.
Para avaliar tabelas da amostra, analisou-se a integridade existencial de
acordo com os campos candidatos à chave primária. A tabela avaliada foi a tabela
do sistema C, pois no seu modelo físico de dados não há um campo ou um conjunto
de campos que compõem a chave primária. Demais tabelas da amostra apresentam
essa restrição nos modelos de dados, assim não foram avaliadas em termos de
integridade existencial.
A tabela D também foi avaliada, porém em relação à duplicidade de seus
registros. Dois atributos foram escolhidos, código da operação e código do tipo de
registro, e foram validados quantos registros esses atributos apresentam valores
iguais, considerando a combinação dos dois.
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As regras de qualidade utilizadas foram escritas na linguagem de
programação SQL (structured query language) e executadas dentro do banco de
dados da aplicação de risco.
As estruturas genéricas utilizadas para validação dos dados estão descritas a
seguir:

Validação de dados diferente de nulos (dados preenchidos):

SELECT COUNT(*)
FROM <tabela>
WHERE <atributo> IS NOT NULL;

Validação de dados com conteúdo diferente de zero

SELECT COUNT(*)
FROM <tabela>
WHERE <atributo> <> 0;

Sendo: <atributo> corresponde a um campo do tipo numérico.

Validação de dados com conteúdo diferente de negativo

SELECT COUNT(*)
FROM <tabela>
WHERE <atributo> >= 0;

Sendo: <atributo> corresponde a um campo do tipo numérico.

Validação de dados com conteúdo diferente de branco

SELECT COUNT(*)
FROM <tabela>
WHERE <atributo> <> ‘ ‘;
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Sendo: <atributo> corresponde a um campo do tipo alfanumérico.

Validação de dados dentro do intervalo de valores pré-definidos em uma
tabela auxiliar

SELECT COUNT(*)
FROM <tabela>
WHERE <atributo> IN (
SELECT <valor>
FROM <tabela_auxiliar>
WHERE <coluna> = <atributo> );

Sendo: <valor> corresponde ao conjunto de valores válidos definidos
para um <atributo>.

Comparação entre atributos

SELECT COUNT(*)
FROM <tabela>
WHERE <atributo> < <atributo> OR <atributo> > <atributo> ;

Duplicidade de valores:

SELECT COUNT(*)
FROM (
SELECT <atributo1>, < atributo2>,...<atributo_n> COUNT(*)
FROM <tabela>
GROUP BY <atributo1>, < atributo2>
HAVING COUNT(*) > 1);

Sendo: atributo1, atributo2, atributo_n corresponde ao conjunto de
campos que compõe a chave primária.
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No anexo II estão descritas as regras de qualidade para cada atributo das
tabelas da amostra dos dados.
A regra para validar os registros duplicadas da tabela C também se encontra
no anexo II.
Após a definição das regras de qualidade, o próximo passo foi a definição das
fórmulas para a medição das métricas de QD.
Os resultados obtidos na aplicação das regras de negócio são as variáveis de
entrada para as fórmulas das métricas que serão descritas na seção a seguir.
3.3.4 Métricas de QD
As métricas de QD utilizadas referem às dimensões de qualidade:
completude, acurácia, consistência, unicidade e disponibilidade.
As métricas são baseadas nas propostas de Pipino et al. (2002), Batini et al.
(2009) e Batini et al. (2011). A tabela 2 apresenta as fórmulas utilizadas para cada
métrica.
Tabela 2 – Métricas de QD da amostra.

Fonte: Elaborado pela autora.
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As métricas foram escritas por meio de fórmulas em planilhas no formato
Excel, pois para efetuar suas medições foram utilizados os resultados das regras de
qualidade armazenados nas planilhas também.
A métrica acurácia mede os valores desejáveis em relação aos valores totais
da amostra. Valores desejáveis correspondem ao conjunto de valores válidos prédefinidos para um atributo de acordo com o contexto do negócio.
Exemplo: o atributo código do segmento de mercado (COD_SEGTO_MERC)
tem o conjunto de valores válidos: números de 0 a 9 e os caracteres de A a Z.
O conjunto de valores válidos utilizado nas regras de qualidade para cada
atributo avaliado está listado no anexo II.
A métrica consistência mede os valores esperados em relação aos valores
totais da amostra. Valores esperados são valores que atendem um domínio ou uma
regra específica.
Exemplos: o atributo código da operação (COD_OPER) deve ser diferente de
zero, o atributo data de vencimento da operação (DAT_VCTO_OPER) deve ser
maior que o atributo data de início da operação (DAT_INIO_OPER).
Os valores de domínios e as regras consistidas para cada atributo encontramse no anexo II.
A métrica completude mede os valores não nulos em relação aos valores
totais da amostra. Essa métrica é utilizada somente para atributos que não tem a
consistência física de preenchimento obrigatório conforme definido no profiling dos
dados.
A métrica unicidade foi obtida por uma instrução SQL executada no banco de
dados, e mede a quantidade de registros que apresentam valores iguais para um
conjunto de atributos determinado.
Para a métrica disponibilidade, foram consultadas as datas de início e
término de cada processo responsável por carregar dados na tabela do sistema D. A
data de início e a data fim são armazenadas em sistemas de controle de
processamento. A partir dos números obtidos, calculou-se a média dos tempos de
entrega dos dados menos o tempo desejável para uma amostra de seis meses.
O tempo desejável para acessar os dados da tabela do sistema D definido
pelos usuários é de 12 horas de processamento. Inicia-se a contagem de horas de
processamento a partir do momento que os sistemas A, B e C finalizam seus
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processamentos e carregaram suas respectivas tabelas de dados que serão
acessadas pelo sistema D.
Definidos os atributos da amostra e as regras e métricas de QD, é possível
definir os requisitos de qualidade para cada atributo e para as tabelas avaliadas.
Os requisitos de QD definem os resultados esperados para cada métrica de
QD de acordo com as expectativas dos usuários. Para a definição desses requisitos,
foram consultados os usuários da aplicação.
Eles foram denominados nesta pesquisa como valores targets para cada
métrica de QD.
Os valores targets das métricas QD definidos foram 100% para grande parte
dos atributos, exceto para os seguintes casos:

- valor líquido da Operação liquidação (VLR_LIQO_OPER_LIQU)
target: 96% para a métrica consistência

- código de identificação do modelo estatístico PD (COD_IDEF_MODE_PD) e
código

de

identificação

do

modelo

estatístico

LDG-Best

Estimate

(COD_IDEF_MODE_LGDB)
target: 52% para a métrica acurácia
target: 90% para a métrica completude

-valor LGD-Best Estimate (VLR_LGDB) e valor PD PIT 12 meses
(VLR_PD_PIT_12_MES)
target: 90% para a métrica completude
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3.4 Fase de Implementação
Nesta fase, Maydanchik (2007) sugere a escrita das regras de qualidade. Na
pesquisa, conforme citado anteriormente, as regras foram desenvolvidas na fase de
preparação, conforme citado anteriormente.
Outra sugestão do autor é que seja realizada, nessa fase, uma nova atividade
de profiling dos dados de modo a atualizar a documentação dos dados e escrever
regras mais precisas e próximas dos reais problemas que se deseja investigar.
A atividade de profiling não foi refeita, pois os dados da amostra estão em uso
há um ano e meio, e sua documentação contempla as regras em vigor.
Para esta pesquisa, foi efetuado um complemento da documentação dos
dados, consultando os usuários dos dados e acrescentando as regras de qualidade
julgadas importantes, além da descrição do conjunto de valores válidos que cada
atributo deve apresentar.
3.4.1 Resultados
A fase de implementação da pesquisa iniciou com a execução de cada regra
de qualidade definida para os atributos e tabelas da amostra. Os resultados obtidos
foram armazenados em planilhas.
As fórmulas das métricas de QD foram escritas na ferramenta Excel, pois os
dados resultantes das regras de qualidade que servirão como valores de entrada
para as métricas já estavam armazenados em planilhas.
O resultado de cada métrica foi armazenado em planilhas também.
Para finalizar, os valores medidos em cada métrica e os valores targets foram
comparados para verificação se os dados avaliados estão de acordo com os
requisitos de QD.
A comparação dos valores e os gráficos gerados para apresentação dos
resultados finais foram efetuados na ferramenta Excel também.

74

As tabela 3 e 4 apresentam os resultados das medições das tabelas e atributos
respectivamente.
Tabela 3 – Medição das Tabelas.1

Fonte: Elaborado pela autora.

1

Atende requisitos de QD.
Não atende requisitos de QD
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Tabela 4 – Medição dos Atributos.1

Fonte: Elaborado pela autora.

A cor verde, nas tabelas acima, define que os resultados apresentados estão
conforme os requisitos de QD.
1

Atende requisitos de QD.
Não atende requisitos de QD
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A cor vermelha define que os resultados apresentados não estão de acordo
com os requisitos de QD.
Para uma melhor visualização dos resultados, as Figuras 8 e 9 apresentam
as medições das tabelas e atributos no formato de gráficos.

Figura 8 – Gráfico das Medições das Tabelas. 1
Fonte: Elaborado pela Autora

1

Atende requisitos de QD.
Não atende requisitos de QD
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.
Figura 9 – Gráfico das Medições dos Atributos. 1
Fonte: Elaborado pela Autora

Para os atributos abaixo, durante a apuração dos resultados, suas medições
foram comparadas com valores target´s diferentes de 100%.
1

Atende requisitos de QD.
Não atende requisitos de QD
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As regras de negócio que determinaram os valores target´s diferentes de
100% para esses atributos estão descritas a seguir:

1) Valor Líquido da Operação Liquidação (VLR_LIQO_OPER_LIQU)
Métrica: Consistência

Target: 96%

A métrica consistência verifica valores iguais a zero. Nesse caso, é
aceitável que 96% dos valores sejam consistentes, pois existem
valores iguais a zero que são os contratos de crédito finalizados.

2) Código de Identificação do Modelo Estatístico PD
(COD_IDEF_MODE_PD)
Código de Identificação do Modelo Estatístico LDG-Best Estimate
(COD_IDEF_MODE_LGDB)

Métrica: Completude

Target: 90%

Esses atributos não são preenchidos completamente e os usuários dos
dados já têm essa expectativa. Isso ocorre, pois existem contratos da
aplicação de risco que não estão presentes nos sistemas origens que
geram informação de identificação dos modelos estatísticos. Dessa
forma, é aceitável que 10% dos valores sejam valores nulos.

Métrica: Acurácia

Target: 52%

A métrica acurácia determina o conjunto de valores válidos para esses
atributos. Embora é esperado que 90% dos dados sejam preenchidos,
ainda não há um padrão formalizado entre todos os sistemas origens
responsáveis por preencher essa informação. O desejável é que 52%

79

dos valores estejam dentro do conjunto de domínios válidos para esses
atributos.

3) Valor LGD-Best Estimate (VLR_LGDB) e
Valor PD PIT 12 meses (VLR_PD_PIT_12_MES)

Métrica: Completude

Target: 90%

Para esses atributos como os atributos anteriores, códigos de
identificação dos modelos LGD e PD, é aceitável que 10% de seus
valores não sejam preenchidos. Os sistemas origens não enviam essas
informações para todos os contratos dos sistemas de risco.

A comparação entre os requisitos de QD e os resultados das métricas
demonstra o estado atual dos dados.
Os resultados das métricas unicidade e disponibilidade que avaliaram as
tabelas C e D respectivamente não se apresentaram de acordo com os requisitos de
QD.
A tabela C necessita de uma integridade existencial no seu modelo de dados,
pois apresenta registros, com valores duplicados para os atributos avaliados e
candidatos a chave primária. Na amostra avaliada, o número de valores duplicados
correspondeu a 6,5% do total de registros avaliados.
A tabela D apresenta uma disponibilidade de acesso de seus dados abaixo do
esperado ao atingir 41,7%. Os sistemas origens devem ser analisados para
anteciparem o tempo de entrega dos seus dados para o sistema D, pois a baixa
disponibilidade desses sistemas origens afeta o sistema D também. Outro fator é o
tratamento dos registros duplicados antes de gravar os registros na tabela do
sistema D. Os tratamentos são manuais, e as regras de negócio deverão ser revistas
para que seja possível aplicar uma regra automática de retirada de registros
duplicados, enquanto os dados apresentarem repetições, ou seja, baixa qualidade.
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Na medição dos valores dos atributos, a métrica que mais apresentou
resultados diferentes dos esperados foi a métrica acurácia. Isso demonstra que os
valores da aplicação de risco não são padronizados conforme o esperado, e são
preenchidos de acordo com regras não identificadas durante a análise dos dados.
Cada sistema adota um critério de preenchimento. O conjunto de valores válidos foi
definido em conjunto com os usuários de dados, mas não refletiram todas as regras
aplicadas nos dados atualmente.
As métricas completude e consistência apresentaram também resultados
com valores diferentes dos valores esperados de acordo com os requisitos de QD.
A métrica consistência apresentou melhores resultados do que a métrica
completude.
Atributos não consistentes precisam ser revistos tanto pelos sistemas origens
que não efetuam as consistências necessárias, e mesmo pelos sistemas que
recebem os dados com baixa qualidade. As regras de consistência devem ser mais
precisas para que os dados sejam rejeitados em caso de não atendimento.
Atributos que não tem completude devem ter seus modelos de dados revistos
para definir obrigatoriedade no preenchimento nos campos, ou mesmo, regras
internas nos sistemas devem impedir que esses dados sejam gravados com valores
nulos.
Analisando todos os atributos avaliados, a tabela A foi a melhor tabela
avaliada da amostra em termos das dimensões de QD definidas, enquanto que a
tabela D apresentou o pior resultado.
O processo de qualidade aplicado na pesquisa se encerra na fase de
implementação, porém outras fases podem dar continuidade, conforme a proposta
de Maydanchik (2007), como a fase de refinamento das regras de qualidade e fase
de avaliação contínua dos dados.
A figura 10 resume o processo de qualidade da pesquisa, considerando cada
etapa executada.
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Figura 10 – Fases do Processo de Qualidade.
Fonte: Elaborado pela Autora.

O processo de qualidade e seus resultados é o primeiro produto gerado na
pesquisa.
O segundo objetivo é a proposta de um modelo de QD para o cenário deste
estudo.

82

3.4.2 Modelo QD
O modelo de QD proposto decorre do modelo de Becker et al. (2007) que
apresenta um metamodelo de QD utilizando um diagrama genérico, representando
os componentes por entidades.
O objetivo do modelo QD é retratar o estado atual dos dados avaliados. O
modelo também permite tornar flexível o processo de avaliação ao definir os objetos
necessários para cada estudo de caso. Sua representação é uma instância do
metamodelo de Becker et al. (2007), sendo assim, as entidades representadas são
entidades do tipo instância do modelo de Becker.
As entidades definidas no modelo de QD foram representadas por um
diagrama, utilizando os elementos básicos da modelagem UML.
A figura 11 apresenta o modelo de QD proposto para avaliação de atributos,
primeira abordagem de avaliação da pesquisa.

Figura 11 – Modelo de QD - Atributo.
Fonte: Elaborado pela Autora.
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Na figura 11, a classe Atributo é a classe que inicia a representação do
modelo. O atributo pode ser substituído por qualquer objeto a ser avaliado.
Os atributos de uma aplicação têm relação direta tanto com as regras de
qualidade que os avaliam quanto com as dimensões de qualidade que definem as
métricas QD para suas medições e avaliações finais. Assim a classe Atributo se
relaciona com duas classes, Dimensão QD e Regra QD.
As dimensões de QD definem quais as métricas QD são utilizadas no modelo
de QD, mas as regras de QD também contribuem para as métricas, pois definem as
variáveis de entrada utilizadas nas fórmulas definidas para a medição das métricas.
As classes Dimensão QD e Regra QD se relacionam com a classe Métrica QD.
As classes que herdam características da classe Métrica QD definem as
métricas do modelo. As classes utilizadas nesse modelo são: Completude,
Acurácia e Consistência. As métricas devem ser definidas de acordo com o
cenário em estudo e que melhor avaliem seus dados.
A classe Métrica QD tem relação de associação direta com as classes Req
QD e Medição também. Cada métrica gera um resultado que é comparado com um
valor ou uma faixa de valores desejáveis, definidos como requisitos QD.
A comparação dos resultados obtidos pelas métricas com os requisitos QD
pré-definidos define a avaliação final do estado dos dados. No modelo essa
avaliação foi representada pela classe Avaliação que é composta pelas classes Req
QD e Medição. A existência da classe Avaliação depende necessariamente da
existência das duas classes, Req QD e Medição.
A figura 12 representa o modelo de QD proposto para avaliação de tabelas
de um banco de dados, a segunda abordagem de avaliação da pesquisa.
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Figura 12 – Modelo de QD - Tabela.
Fonte: Elaborado pela Autora.

O modelo QD da figura 12 é análogo ao modelo QD da figura 11.
A classe Atributo foi substituída pela classe Tabela, pois nesse modelo o
objetivo da avaliação são tabelas de um banco de dados. Assim, a classe que define
os objetos avaliados foi alterada.
Outra alteração é a troca das classes que define as métricas utilizadas. As
classes Unicidade e Disponibilidade foram utilizadas para a avaliação das tabelas,
e substituíram as classes utilizadas para a avaliação dos atributos.
Demais classes e relacionamentos foram mantidos, pois o processo de
avaliação de tabelas segue o mesmo processo de avaliação dos atributos da
amostra, assim seu modelo QD proposto é equivalente ao anterior.
Para exemplificar o uso do modelo proposto, duas instâncias do modelo serão
apresentadas. As figuras 13 e 14 representam as instâncias para a abordagem
atributo e tabela respectivamente.
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Figura 13 – Instância do Modelo de QD - Atributo.
Fonte: Elaborado pela Autora.
A figura 13 apresentou a instância do modelo de QD para a abordagem
atributo.
O modelo utilizou 03 métricas de QD, acurácia, completude e consistência
para o atributo da aplicação, COD_OPER do sistema C.
As regras de QD avaliaram se os valores pertenciam a conjunto de valores
válidos, se foram preenchidos com valores diferentes de nulo, zero e brancos.
Os valores obtidos pelas medições de cada métrica, os requisitos QD e a
avaliação final estão representados na figura.
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Figura 14 – Instância do Modelo de QD - Tabela.
Fonte: Elaborado pela Autora.
A figura 14 apresentou a instância do modelo de QD para a abordagem
tabela.
O modelo avaliou a métrica unicidade para o sistema C, analisando dois
atributos da aplicação, COD_OPER e COD_TIPO_RGTO.
A regra de QD utilizada avaliou se a combinação dos valores dos atributos da
aplicação se repetiu em algum registro da tabela do sistema C.
O valor obtido pela medição da métrica, o requisito QD e a avaliação final
estão representados na figura.
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3.5 Conclusão
Esse capítulo descreveu um processo de avaliação de dados compreendendo
três fases.
A primeira fase, fase planejamento, descreveu a aplicação utilizada para o
estudo de caso.
A segunda fase, fase de preparação, descreveu o local que os dados foram
carregados para iniciar a avaliação; a atividade de profiling dos dados; os atributos e
tabelas selecionados na amostra; problemas aparentes de QD e as dimensões de
qualidade relacionadas aos problemas. Para dimensão QD foram definidas as
métricas de QD e para cada métrica de QD foram associados os requisitos de
qualidade.
As regras de qualidade para cada atributo e tabela da amostra também foram
descritas nesta fase, de modo a medir com melhor precisão os reais problemas de
QD.
A terceira fase, fase de implementação, apresentou a aplicação das regras de
qualidade. O resultado obtido com as regras de qualidade alimentou as variáveis de
entrada utilizadas nas fórmulas das métricas de QD.
As medições obtidas por meio das métricas foram comparadas com os
requisitos de QD de modo a avaliar se o estado final dos dados estava ou não de
acordo com os requisitos. Essa foi a última etapa do processo de avaliação da
pesquisa.
Posteriormente, foi apresentada um modelo QD representado por um
diagrama UML, e baseado na proposta de Becker et al. (2007).
O modelo proposto definiu os componentes de QD para retratar o estado
atual dos dados. Ele tem como objetivo também ser estendido para outros estudos
de casos.
No capítulo a seguir é apresentada uma análise dos resultados obtidos, do
processo de avaliação e do modelo QD proposto.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS, DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E DO
MODELO DE QD PROPOSTO
4.1 Introdução
Esse capítulo descreve a análise dos resultados obtidos no processo de
avaliação para a amostra de dados selecionada, as dificuldades encontradas na
empresa, uma comparação entre o processo de avaliação de dados utilizado e o
proposto na literatura, uma análise do modelo QD proposto pela pesquisa com base
nos modelos da literatura, e regras de qualidade consideradas e não consideradas
na pesquisa.
4.2 Análise dos Resultados das Métricas QD
As métricas obtidas foram comparadas com os requisitos de QD.
Nesta pesquisa, requisitos de QD são definidos como valores targets ou
valores desejáveis de acordo com o contexto do negócio.
Foram efetuadas duas comparações: métricas em relação aos requisitos QD
dos atributos, e as métricas em relação aos requisitos QD de tabelas.
As comparações para as tabelas avaliadas demonstraram que a tabela C
apresenta um número pequeno de registros duplicados, em torno de 6,5%, porém é
necessária uma revisão do modelo de dados para a definição de uma chave
primária, garantido a integridade existencial.
Com relação à tabela D, a avaliação demonstrou que a disponibilidade dos
dados para acesso dos usuários é baixa, menor do que 50% do desejável. Na
pesquisa conclui-se que esse requisito de qualidade deve ser tratado em conjunto
com os sistemas das tabelas A, B e C que também apresentam baixa
disponibilidade, causando um efeito cascata e prejudicando a disponibilidade da
tabela D.
Outro fator é o tratamento de registros duplicados que atualmente são
efetuados manualmente. Esse tratamento ocorre na tabela do sistema C por não
apresentar integridade existencial. Foram registrados casos na empresa que o
tratamento de registros duplicados também é efetuado na tabela A antes dos dados
serem inseridos no banco, pois essa tabela apresenta em seu modelo de dados a
definição de chaves primárias. Os usuários consultam uma tabela intermediária do
banco, sem a definição de chaves, e avaliam os possíveis registros duplicados na
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tabela A. São definidas regras de tratamento e enviadas à área de tecnologia que as
aplica manualmente antes de executar a carga final dos dados na tabela. Com isso,
a tabela A atrasa a entrega de seus dados, atrasando também o processamento e
carga dos dados na tabela D que depende da tabela A.
Com relação aos atributos avaliados, verificou-se que os melhores atributos
avaliados se encontram na tabela A, e os piores atributos se encontram na tabela D.
A melhor métrica avaliada foi a consistência. A completude apresentou o
segundo melhor resultado e por último, a métrica acurácia.
O critério adotado para a métrica acurácia foi a avaliação do conjunto de
valores válidos que é esperado cada atributo. Para realizar essa pesquisa, os
valores que constavam no profiling não foram suficientes para efetuar as medições
de acurácia. Para uma melhor avaliação do estado atual dos dados, os usuários
foram consultados de modo a construir uma lista mais detalhada do conjunto de
valores válidos. As medições da métrica acurácia foram efetuadas com base nesses
valores que constam no anexo II.
O pior atributo avaliado para a métrica acurácia foi o atributo código do
produto (COD_PROD) da tabela B. Esse atributo foi preenchido com valores que
não se apresentaram dentro do conjunto de valores esperados.
O atributo valor PD PIT 12 meses (VLR_PD_PIT_12_MES) da tabela D
também apresentou uma avaliação ruim com relação às medições de acurácia.
Nesse caso, a medição da métrica completude também demonstrou uma avaliação
ruim com uma baixa quantidade de registros preenchidos para esse atributo, sendo
assim, os valores nulos contribuíram para que a métrica acurácia determinasse que
estão fora do conjunto de valores válidos.
Conclui-se que devem ser aplicadas regras nos sistemas da pesquisa para
que validem os domínios aceitáveis dos atributos, não permitindo que cada sistema
preencha com um valor padrão interno. Os valores desejáveis devem ser melhor
documentados também para que as avaliações consigam ser baseadas nos profiling
atuais.
O critério da métrica completude foi avaliar o preenchimento de atributos que
não possuíam em seus profiling a restrição de preenchimento obrigatório. Atributos
com essa restrição não foram avaliados nessa amostra. O pior atributo avaliado para
essa métrica foi o valor PD PIT 12 meses (VLR_PD_PIT_12_MES) da tabela D.
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Os modelos de dados precisam ser revistos para definir preenchimento
obrigatório para os atributos da aplicação. Os atributos selecionados são relevantes
para a aplicação, assim todos eles devem ter essa regra nos seus modelos de
dados.
Com relação à métrica consistência, os atributos apresentaram os melhores
resultados nas avaliações em relação as métricas acurácia e completude.
O que se pode concluir é que as regras de consistências aplicadas foram
básicas, e validaram a qualidade mínima que se espera dos atributos em relação ao
critério consistência.
O pior atributo avaliado nessa métrica foi o código da operação (COD_OPER)
da tabela C.
Um plano de ação para melhor avaliar a consistência dos dados é investigar
com mais profundidade as regras de consistência que não foram detectadas e
repetir a avaliação dos dados.

4.3 Dificuldades na empresa
Ao selecionar uma amostra de dados de um cenário real foram encontradas
as seguintes dificuldades:
O volume de informações inserido no banco de dados de estudo é
elevado, havendo um acréscimo de 500 milhões de registros mensais
e, dessa forma, houve a necessidade de escolher uma amostra de
dados que contemplasse o maior número possível de problemas de
QD, contemplando os problemas já identificados e problemas ainda
não identificados;
Dados da amostra são confidenciais, não sendo possível exportá-los
para um ambiente externo da empresa para a realização da pesquisa;
Atributos da pesquisa apresentaram o mesmo tipo de dados: tipo
numérico, exceto atributos de datas, segmentos do cliente e o
indicador de default. Não foram avaliados atributos que contenham
descrições textuais;
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Modelo de dados da amostra não relacional, contendo tabelas sem
relacionamento e, não considerando para a pesquisa regras de
qualidade com relação à integridade referencial dos dados;
Definição não assertiva das faixas de valores válidos para os atributos
junto aos usuários da aplicação. A aplicação estudada tem como
principal função armazenar dados de origens e efetuar um processo
ETL para unificar as informações dos sistemas origens. Não são
efetuadas análises criteriosas para identificar conteúdos válidos para
os atributos, uma vez que a maioria deles sofre transformações de
dados, formatação, movimentação dos valores dos atributos origens
para os atributos destinos e aplicação de regras de negócio;
A aplicação do estudo está em fase de ativação, ou seja, os sistemas
que consomem os dados ainda estão desativando suas antigas origens
e utilizando a aplicação como a origem oficial de informações de risco
de crédito. Os usuários da aplicação estão concentrados nesse
momento em refinar as regras de negócio para que todos os sistemas
que consomem dados da aplicação de risco atendam os seus
requisitos de negócio. Pouco se tem focado na qualidade dos dados
durante a fase de projeto. Dados são avaliados no momento em que
são consumidos, efetuando análise reativas e melhorias pontuais.
Dados construídos com qualidade ainda é um projeto do futuro.

4.4 Análise do Processo de Avaliação

Para efetuar a avaliação dos dados foi aplicado o processo de avaliação de
dados conforme proposto por Maydanchik (2007).
As três fases principais do processo utilizadas nesta pesquisa foram: fase de
planejamento, preparação e implementação.
Na fase de planejamento definiu-se o cenário da pesquisa de forma delimitada,
especificando exatamente os atributos e tabelas de um banco de dados a serem
avaliados. O cenário em estudo é extenso e envolve um número elevado de
sistemas. Por esse motivo, buscou-se um processo de negócio envolvido no cenário.
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Na fase de preparação, o autor sugere montar um ambiente antes de se
efetuar a avaliação dos dados e reunir a documentação existente dos dados.
Nesta pesquisa, na fase de preparação, foi separada uma estação de trabalho
local da empresa para receber os dados amostrais do servidor do banco,
selecionando os atributos de interesse. Foram reunidas as documentações
existentes dos dados em planilhas. Uma revisão nas regras de preenchimento dos
atributos também foi efetuada, pois as regras que constam no profiling não estão
completas. Maydanchik (2007) sugere que essa revisão do profiling seja efetuada
somente na fase de implementação, porém alterou-se essa ordem e a revisão foi
efetuada na fase de preparação.
Ainda na fase de preparação, foram incluídas atividades que não constam na
proposta de Maydanchik (2007). A seguir uma breve descrição dessas atividades.
Problemas de QD com base na inspeção visual e na experiência dos usuários
foram analisados. Essa análise auxiliou na definição das dimensões de qualidade a
serem utilizadas para os dados da amostra.
A lista de dimensões de qualidade baseadas nas propostas de Wand e Wang
(1996), Wang e Strong (1996), Olson (2003), Batini e Scannapieco (2006) e English
(2009) serviram de insumo para definir as métricas de qualidade.
Maydanchik (2007) não menciona as dimensões de qualidade citadas na
literatura para construir métricas. O autor visa escrever regras com maior precisão.
Ele define em sua proposta duas métricas para medição dos dados: completude e a
acurácia. Essas métricas são apresentadas somente na fase de implementação.
Nesta pesquisa, essa ordem foi alterada também, apresentando as métricas
utilizadas na fase de preparação.
Também foram definidos os requisitos de QD para cada métrica na fase de
preparação. Os requisitos foram definidos como valores desejáveis ou valores
targets de cada medição.
As regras de qualidade para investigar com mais precisão os reais problemas
foram escritas na fase de preparação também.
As regras de qualidade definidas tomaram como base a proposta de
Maydanchik (2007) que define regras como restrições aplicadas para vários níveis
de

abstração:

atributos,

relacionamento

entre

tabelas,

dados

históricos,
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dependências de atributos. O autor define as regras de qualidade somente na fase
de implementação.
Foram definidas

para

esta

pesquisa

regras

que

validam atributos

individualmente ou dois atributos que tenham relação entre si; e regras que avaliam
tabelas do banco, verificando todos os atributos como um todo. O relacionamento
entre tabelas não foi avaliado.
Na fase de implementação da pesquisa, foram aplicadas as regras de
qualidade, as métricas e comparados os resultados obtidos na aplicação das
métricas com os requisitos de QD.
O processo de avaliação pesquisado menciona duas fases adicionais, porém
foram não utilizadas na pesquisa, fase de refinamento das regras de qualidade; e
uma fase final de avaliação contínua dos dados.
4.5 Análise do Modelo QD proposto
Após efetuar a avaliação dos dados, o modelo QD proposto na pesquisa se
baseou na proposta de Becker et al. (2007) e apresentou os componentes com base
na proposta do autor, visando a medição e análise da qualidade de dados.
O modelo de Becker et al. (2007) define um metamodelo genérico aplicado
para estudos de casos em geral. O autor define os objetos de avaliação, as métricas
de QD, os requisitos de qualidade e as ações necessárias para a tomada de
decisão. Não há uma etapa explícita no modelo para a definição das regras de
qualidade antes mesmo de avaliar as métricas. Assume-se que essas regras já
foram definidas previamente, e o modelo verifica se elas são atendidas ou não por
meio dos requisitos de QD.
O modelo de QD proposto incluiu uma entidade para a definição das regras
de qualidade.
O último componente do modelo definido de Becker, ações para tomada de
decisão não foi considerado no modelo proposto da pesquisa, mas poderá ser
efetuado posteriormente, visando ações de correções e melhoria contínua dos
dados, pois o modelo QD gera insumos para a definição dessas ações.
O modelo de QD proposto produziu os principais componentes desejáveis para
se avaliar a qualidade dos dados em um cenário de estudo, e foi representado por
classes e relacionamentos da modelagem UML.
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O resultado final da pesquisa é o uso de um modelo QD em um cenário real.
Os modelos da literatura exemplificam cenários acadêmicos.
Outra contribuição do modelo foi a inclusão de regras de qualidade, o que o
processo de avaliação tem como principal elemento, mas não foi mencionado nos
modelos QD.

4.6 Regras de qualidade consideradas

A pesquisa não contemplou a avaliação do modelo de dados, pois atualmente,
os dados da aplicação de risco financeiro estão definidos em tabelas não
relacionadas do banco de dados. O modelo atual dos dados define a estrutura física
das tabelas: atributos, tipos de dados, tamanho, obrigatoriedade dos campos e
chaves primárias, visando dois requisitos básicos de QD, completude e unicidade.
Os atributos definidos como obrigatórios são aqueles que sem eles os sistemas da
instituição financeira não consiguem avaliar o risco de possíveis prejuízos em cada
operação adquirida pelos seus clientes. As chaves primárias criadas são compostas
pelos atributos que identificam uma operação, número do contrato; produto adquirido
no contrato; e a identificação do cliente, de forma a garantir que um registro da
tabela de dados seja único ao avaliar esse conjunto de valores.
A aplicação do estudo tem o objetivo de concentrar as informações do assunto
risco financeiro em um local seguro e de fácil acesso para os demais sistemas da
empresa. Anteriormente, esses dados eram distribuídos em mais de um sistema, e
cada aplicação que utilizava valores de risco para efetuar seus cálculos buscava de
uma fonte de dados distinta.
A implantação da aplicação da pesquisa além de possibilitar a concentração de
informações, possibilitou a unificação da fonte de dados para os sistemas que
necessitam utilizar os parâmetros de risco financeiro.
Por esse motivo, o banco de dados da aplicação recebeu a característica de
um grande guardião das informações denominado repositório de parâmetros de
risco, e não recebeu a sua principal funcionalidade de banco de dados, integridade
referencial.
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Numa segunda fase da aplicação, o modelo de dados deverá sofrer uma
reestruturação para relacionar e normalizar as tabelas, deixando de ser um simples
repositório de dados.
Devido a essas características, nesta pesquisa não foram definidas e avaliadas
regras de QD para validação da integridade relacional de dados. A avaliação se
concentrou na integridade individual dos atributos relevantes, principalmente os
atributos que as aplicações seguintes utilizam como variáveis para o cálculo de risco
financeiro.
Além dos atributos individuais, duas tabelas da amostra foram avaliadas, pois
apresentam problemas de QD já avaliados pelos usuários. A avaliação das tabelas
foi efetuada de forma individual, sem relacionar uma com a outra.
Conclui-se que a avaliação do banco de dados da pesquisa foi efetuada para
relacionamentos internos das tabelas, analisando cada tabela individualmente e os
seus atributos. Os problemas relatados são decorrentes de qualidade pobre dos
dados avaliados individualmente para atributos e tabelas.

4.7 Conclusão
Esse capítulo apresentou uma análise dos resultados obtidos ao aplicar as
métricas de QD na amostra de dados selecionada, e dificuldades encontradas na
empresa para definir o cenário de estudo.
O processo de avaliação utilizado com base na proposta de Maydanchik (2007)
também foi analisado. Alterações foram efetuadas no processo de qualidade para
incluir métricas, regras e requisitos de QD ainda na fase de preparação. Um
complemento do profiling também foi executado nesta fase, e não conforme o autor
sugere, na fase de implementação.
Uma análise do modelo de Becker et al. (2007) com o modelo de QD proposto
foi efetuada também, mencionando o que foi utilizado e o que não foi utilizado para
adequar o modelo da literatura a esta pesquisa. O componente adicionado no
modelo proposto definiu as regras de qualidade não mencionadas por Becker et al.
(2007).
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A unificação das propostas de Becker et al. (2007) e Maydanchik (2007) gerou
dois produtos finais para a pesquisa, a avaliação dos dados seguindo um processo
de avaliação, e um modelo de QD que poderá ser estendido para outros cenários.
No final do capítulo foram mencionadas regras de qualidade não tratadas
nesta pesquisa devido às características do modelo de dados da aplicação
estudada.
No capítulo seguinte será apresentado um resumo da pesquisa, os resultados
e contribuições esperados e sugestões de futuras pesquisas.

97

5 CONCLUSÃO
5.1 Resumo
O objetivo desse trabalho foi efetuar um Estudo de Caso usando processos,
metamodelos e modelos de QD propostos na literatura.
O Estudo de caso teve como principal objetivo avaliar o estado atual dos dados
de uma amostra definida, utilizando um processo de avaliação dos dados. O
resultado desse processo produziu um modelo de QD.
Para embasar este trabalho, foram apresentados conceitos de qualidade que
efetuam uma analogia entre os sistemas de manufatura de produtos e os sistemas
de informações, definindo o dado como matéria bruta, e o produto final equivalente à
informação,

dado

tratado.

Para

avaliar

as

informações,

foram

definidas

características, denominadas dimensões de QD, que traduzem por meio de métricas
requisitos de QD que devem ser avaliados.
Após a apresentação dos conceitos de qualidade, foram apresentados dois
métodos de qualidade, TDQM e TQdM, descrevendo sucintamente as fases de seus
processos para análise de problemas de QD.
Em seguida, foram apresentados metamodelos e modelos de QD que
embasaram a proposta do modelo QD apresentada na pesquisa.
Para efetuar a medição das dimensões de qualidade, propostas de métricas
de QD foram apresentadas também.
O processo de avaliação realizado no cenário de estudo teve como base uma
proposta de avaliação de QD apresentando as fases fundamentais para a avaliação,
fase de planejamento, fase de preparação e fase de implementação.
O processo de avaliação iniciou com a descrição de um cenário real de
aplicação de risco financeiro.
Durante o desenvolvimento do processo de avaliação, na primeira fase, fase
de planejamento, foram apresentados os principais sistemas da aplicação da
pesquisa, o contexto vivenciado pela empresa e a visão de qualidade dos usuários
da aplicação.
Na segunda fase, fase de preparação, a primeira atividade selecionou os
dados de interesse da pesquisa que são fundamentais para a aplicação, de modo a
construir uma amostra de dados para efetuar a avaliação.
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Em seguida, os dados selecionados foram carregados em uma estação local
da empresa. Foram selecionadas 4 tabelas do banco de dados da aplicação, e para
cada tabela, aproximadamente 6 atributos, totalizando 28 atributos. A amostra foi
composta por dados extraídos durante um período de 6 meses.
As documentações existentes de cada tabela foram consultadas e
organizadas em quadros para facilitar a consulta.
Informações adicionais à documentação atual foram obtidas ao consultar os
usuários dos dados. Essas informações complementaram as documentações atuais.
Problemas de QD aparentes, analisados por inspeções visuais dos usuários
foram listados. Para cada problema, foram identificadas dimensões de qualidade
afetadas diretamente. Foram selecionadas sete dimensões de qualidade e definidas
5 métricas de QD para medição dos dados da amostra.
O passo seguinte foi escrever as regras de qualidade para os atributos e
tabelas da amostra, além de definir as formulas das métricas.
Para finalizar a fase de preparação, os requisitos de qualidade foram
definidos também.
A última fase do processo de avaliação, fase de implementação, aplicou as
regras de qualidade escritas, efetuou as medições das métricas e comparou os
resultados obtidos com os valores esperados para cada atributo e tabela em
avaliação. O estado atual dos dados foi apresentado com base nos resultados dessa
fase.
Durante o processo de avaliação, todos os componentes principais para
efetuar a avaliação dos dados foram coletados e um modelo QD contemplando
esses componentes e baseado nos modelos apresentados na literatura foi proposto.
O objetivo principal do modelo QD é retratar o estado momentâneo de um
cenário em estudo, podendo ser estendido para cenários diversos, adaptando seus
componentes de acordo com as necessidades de cada contexto de negócio.
A análise dos resultados do processo de qualidade foi apresentada em uma
tabela final de medições para atributos e tabelas. Nesta tabela foi possível identificar
as dimensões de QD melhores e piores avaliadas, bem como, os atributos que mais
apresentam pobre qualidade de dados sob os critérios de qualidade definidos.
Planos de ação para os problemas observados foram citados, embora não
seja o objetivo da pesquisa.
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Uma comparação entre o processo de qualidade da literatura e o processo de
qualidade utilizado na pesquisa foi efetuada também. No roteiro proposto pelos
autores, foram realizadas alterações na ordem das atividades, e inclusão de
atividades julgadas como importantes, adaptando o processo para uma melhor
avaliação dos dados.
O modelo QD proposto foi analisado e comparado com o modelo que o
embasou, mencionando os componentes excluídos e incluídos no modelo proposto.
Regras de qualidade que se referem ao modelo de dados de bancos de
dados e não utilizadas na pesquisa foram mencionadas nessa análise.
5.2 Análise geral e contribuições
De um modo geral, o processo de avaliação de dados retratou como os dados
se encontram momentaneamente.
O processo pode ser aplicado sempre que desejado, antes dos dados serem
consumidos, substituindo a análise manual efetuada atualmente pelos usuários dos
dados.
A vantagem na avaliação dos dados antes de serem disponibilizados é clara,
pois detectados problemas de qualidade que inviabilizam a utilização dos dados, os
sistemas origens devem ser acionados para a correção sem que os sistemas
destinos tenham efetuados seus processamentos. O tempo de avaliação dos dados
e a correção nos sistemas fontes é ainda menor que o tempo necessário para o
processamento de todos os sistemas, análises visuais nos dados, correções
pontuais e reprocessamento dos dados quando necessário.
A proposta da pesquisa é utilizar o modelo QD proposto tendo com base o
processo de qualidade utilizado para guiar as análises visuais efetuadas atualmente.
Outro objetivo do modelo é obrigar uma avaliação de QD, para que se tenha um
nível de qualidade mínimo esperado para os dados, antes de serem consumidos.
Automatizar o processo de avaliação é uma evolução da proposta de modo a
não depender de um procedimento manual para efetuar a avaliação dos dados.
A principal contribuição deste trabalho foi a unificação de duas propostas
pesquisadas, gerando um método para avaliar os dados e um modelo QD.
O trabalho contribui com o uso prático de um modelo QD em um cenário real.
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O resultado da pesquisa é insumo para definir planos de ação para a melhoria
dos dados.
Dentre outras contribuições, podem ser citadas.

Análise pró-ativa dos dados no contexto da aplicação de risco
financeiro;

Redução nos tempos de análises manuais efetuadas pelos usuários
dos dados e nas atividades de reprocessamentos dos dados,
necessários

quando

se

detecta

baixa

qualidade

de

dados,

inviabilizando o uso deles;

5.3 Sugestões para futuras pesquisas
A pesquisa apresenta limitações, pois foi desenvolvida em um cenário
específico de negócio, focando na avaliação de atributos e tabelas individuais da
amostra, não incluindo a avaliação de um modelo de dados relacional.
Além disso, as regras de qualidade utilizadas evidenciaram validações
básicas e necessárias para a aplicação de risco com base na documentação atual, e
nos problemas de QD aparentes. Requisitos de qualidade não identificados por
problemas atuais podem ser incluídos posteriormente para enriquecer e aprofundar
os critérios de avaliação.
Sendo assim, como sugestões de trabalho futuros, podem ser citados:

Avaliação de cenários com modelos de dados relacionais, definindo
regras de qualidade para integridade relacional;

Utilização do modelo de QD proposto em outros cenários para
retratar o estado atual dos dados, aplicando regras de qualidade de
acordo com o cenário;

Definição de políticas flexíveis de avaliação dos dados nas
empresas, ao utilizar o modelo proposto adaptado aos cenários em
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estudo, por meio de alterações em seus componentes, por
exemplo, incluindo e excluindo métricas e requisitos de qualidade;

Automatização do processo de avaliação dos dados.

Estudo e análise do custo em termos de tempo de desenvolvimento
para aplicação de um modelo e um processo de avaliação de QD
nos projetos de dados.

102

REFERÊNCIAS
BATINI, C., SCANNAPIECO, M., Data Quality Concepts, Methodologies and
Techniques, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006, pp. 19-68.

BATINI, C., CAPPIELLO, C., FRANCALANCI, C., MAURINO, A., Methodologies for
Data Quality Assessment and Improvement, ACM, 2009.

BECKER, D., MCMULLEN, W., HETHERINGTON-YOUNG, K., A Flexible and
Generic

Data

Quality

Metamodel

(Research-in-Progress),

The

MITRE

Corporation, Approved for Public Release, Distribution Unlimited (07-1216), 2007.

BERTOLAZZI, P., SCANNAPIECO, M., Introducing Data Quality in a Cooperative
Context, Proceedings of the Sixth International Conference on Information Quality,
2001.

ENGLISH, L. P., Information Quality Applied - Best Practices for Improving
Business Information, Processes, and Systems, Indianapolis, Indiana, Wiley
Publishing, Inc, 2009, pp. 57-245.

MAYDANCHIK, A., Data Quality Assessment - Data quality for Practitioners,
Technics Publications, LLC, 2007, pp. 169-309.
OLSON, J. E., Data Quality – The Accuracy Dimension, Morgan Kaufmann
Publishers, 2003.
PIPINO, YANG, L., WANG, R. Y., Data Quality Assessment, Communications of
the ACM, April 2002. pp. 211-218.

STOREY, V., WANG, R. Y., Modeling Quality Requirements in Conceptual
Database Design, Proceedings of the 1998 Conference on Information Quality,
October 1998. pp. 64-87.

103

WAND, Y., WANG, R. Y., Anchoring Data Quality Dimensions in Ontological
Foundations, Communications of the ACM, November 1996. pp. 86-95.
WANG, R. Y., STOREY, V., FIRTH, C., A Framework for Analysis of Data Quality
Research, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, August 1995,
Volume 7, No. 4. pp. 623-640.
WANG, R. Y., STRONG, D., Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data
Consumers, Journal of Management Information Systems, Spring 1996, Volume 12,
No. 4. pp. 5-33.
WANG, R.Y., A Product Perspective on Total Data Quality Management, In
Communication of the ACM, vol.41, no. 2, 1998.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

BATINI , C., BARONE, D., CABITZA, F., GREGA, S., A Data Quality Methodology
for Heterogeneous Data, International Journal of Database Management Systems
(IJDMS ), Vol.3, No.1, February 2011.

CARVALHO, M. M. Estudo comparativo de abordagens de gerenciamento de
qualidade de dados em cadastro CRM. São Paulo, 2009. 214 f. Dissertação
(Mestrado profissional) – Coordenadoria de Ensino Tecnológico, Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, 2009.
STRONG, D., LEE, Y., WANG, R., Data Quality in Context, Communications of the
ACM, May 1997. pp. 103-110.

STUART E. M., WANG, R.Y., YANG, W. L., HONGWEI, Z., Overview and
Framework for Data and Information Quality Research, ACM Journal of Data and
Information Quality, Vol 1, No. 1, Article 2, 2009.

104

TU, S., WANG, R., Modeling Data Quality and Context through Extensions of
the ER Model, Third Workshop on Information Technology and Systems, December
1993.
WANG, R. Y., KON, H., MADNICK, S., Data Quality Requirements Analysis and
Modeling, Proceedings of the Ninth International Conference of Data Engineering,
April 1993. pp. 670-677.

WANG, R. Y., REDDY, M.P., GUPTA, A., An object-oriented implementation of
quality data products, Proc. Third Ann. Workshop Information Technologies and
Systems, pp. 48-56, Orlando, Fla., 1993.

WANG, R.Y., REDDY, M.P., KON, H.B., Toward Quality Data: An attribute based
approach, J. Decision Support Systems 13, 1995, pp. 349-372.

105

ANEXO I - ESTRUTURAS FÍSICAS DAS TABELAS
Estrutura Física – Sistema A: Contratos de Crédito

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Estrutura Física – Sistema B: Contratos de Câmbio

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Estrutura Física – Sistema C: Contratos de Tesouraria (continua)

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Estrutura Física – Sistema C: Contratos de Tesouraria (continuação)

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Estrutura Física – Sistema C: Contratos de Tesouraria (conclusão)

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Estrutura Física – Sistema D: Dados de Risco Financeiro (continua)

Fonte: Elaborado pela Autora.

111

Estrutura Física – Sistema D: Dados de Risco Financeiro (conclusão)

Fonte:Elaborado pela Autora.
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ANEXO II
COMPLEMENTO PROFILING: REGRAS DE QUALIDADE

Tabela A: Dados de Contratos de Crédito:
Atributo: Código do Produto (COD_PROD)
o Verifica valores diferentes de zero

Atributo: Número Contrato Crédito (NUM_CTRT_CRED)
o Verifica valores diferentes de zero

Atributo: Código do Segmento de Mercado (COD_SEGTO_MERC)
o Verifica valores diferentes de nulo (valores preenchidos)
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Data de Contratação da Operação (DAT_CNTC_OPER)
o Verifica valores diferentes de zero e diferentes de nulo
o Verifica se é menor que o atributo DAT_VCTO_OPER
o Verifica se os valores estão compreendidos entre os limites:
Limite inferior: 01/01/1950
Limite superior: última dia do MÊS e ANO da data de
armazenamento dos dados no sistema
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Atributo: Data de Vencimento da Operação (DAT_VCTO_OPER)
o Verifica valores diferentes de zero e nulo
o Verifica se é maior que o atributo DAT_CNTC_OPER

Atributo: Valor Líquido da Operação Liquidação (VLR_LIQO_OPER_LIQU)
o Verifica valores diferentes de zero, diferentes de nulo, e diferentes de
valores negativos

Atributo: Valor Contratado (VLR_CNTR)
o Verifica valores diferentes de zero, diferentes de nulo, e diferentes de
valores negativos
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Tabela B: Dados de Contratos de Câmbio:

Atributo: Código do Produto (COD_PROD)
o Verifica valores diferentes de zero e diferentes de brancos
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Código da Operação (COD_OPER)
o Verifica valores diferentes de zero, diferentes de brancos e valores
diferentes de nulo
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Código do Segmento de Mercado (COD_SEGTO_MERC)
o Verifica valores diferentes de nulo
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Data Início da Operação (DAT_INIO_OPER)
o Verifica valores diferentes de zero e diferentes de nulo
o Verifica se é menor que o atributo DAT_VCTO_OPER
o Verifica se os valores estão compreendidos entre os limites:
Limite inferior: 01/01/1950
Limite superior: última dia do MÊS e ANO da data de
armazenamento dos dados no sistema
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Atributo: Data de Vencimento da Operação (DAT_VCTO_OPER)
o Verifica valores diferentes de zero e diferentes de nulo
o Verifica se é maior que o atributo DAT_INIO_OPER

Atributo: Valor Saldo Devedor Contrato Câmbio
(VLR_SALD_DEVE_CTRT_CAMB)
o Verifica valores diferentes de zero, diferentes de nulo, e diferentes
de valores negativos
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Tabela C: Dados de Contratos de Tesouraria

Atributo: Código do Produto (COD_PROD)
o Verifica valores diferentes de zero e valores diferentes de brancos
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Código da Operação (COD_OPER)
o Verifica valores diferentes de zero, diferentes de nulo, e diferentes de
brancos
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Código do Segmento de Mercado (COD_SEGTO_MERC)
o Verifica valores diferentes de nulo
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Data Início da Operação (DAT_INIO_OPER)
o Verifica valores diferentes de zeros e diferentes de nulo
o Verifica se é menor que o atributo DAT_VCTO_OPER
o Verifica se os valores estão compreendidos entre os limites:
Limite inferior: 01/01/1950
Limite superior: última dia do MÊS e ANO da data de
armazenamento dos dados no sistema
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Atributo: Data de Vencimento da Operação (DAT_VCTO_OPER)
o Verifica valores diferentes de zero e diferentes de nulo
o Verifica se é maior que o atributo DAT_INIO_OPER

Atributo: Valor Saldo Contábil Patrimonial (VLR_SALD_CTBL_PATR)
o Verifica valores diferentes de zero, diferentes de nulo, e diferentes de
valores negativos

Duplicidade de registros:
o

Verifica se os atributos: COD_OPER + COD_TIPO_RGTO possuem
valores iguais em mais de registro da tabela.

118

Tabela D: Dados de Risco Financeiro

Atributo: Código do Produto (COD_PROD)
o Verifica valores diferentes de zero

Atributo: Número Contrato Crédito (NUM_CTRT_CRED)
o Verifica valores diferentes de zero
o Para

valores

iguais

a

zero,

verifica

se

o

atributo

NUM_CTRT_TITL_DRTV está preenchido com valores diferentes de
zeros

Atributo: Número Contrato Título Derivativo (NUM_CTRT_TITL_DRTV)
o Verifica valores diferentes de zero
o Para valores iguais a zero, verifica se o atributo NUM_CTRT_CRED
está preenchido com valores diferentes de zeros
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Código de Identificação do Modelo Estatístico PD
(COD_IDEF_MODE_PD)
o Verifica valores diferentes de nulo
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio
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Atributo: Código de Identificação do Modelo Estatístico LDG-Best Estimate
(COD_IDEF_MODE_LGDB)
o Verifica valores diferentes de nulo
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Indicador de Default (IND_DFLT)
o

Verifica valores diferentes de nulo e diferentes de brancos

o

Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Valor EAD Econômica (VLR_EAD_ECOO)
o Verifica valores diferentes de nulo

Atributo: Valor LGD-Best Estimate (VLR_LGDB)
o Verifica valores diferentes de nulo
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio

Atributo: Valor PD PIT 12 meses (VLR_PD_PIT_12_MES)
o Verifica valores diferentes de nulo
o Verifica se os valores pertencem a um conjunto de domínios prédefinidos de acordo com as regras de negócio
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COMPLEMENTO PROFILING: REGRAS DE PREENCHIMENTO

TABELA A

Código de Produto (COD_PROD)
Por definição o Código de Produto é um valor no formato texto baseado no
padrão alfa-numérico, com característica de chave primária no banco de dados,
que portando não deve ser nulo e deve vir diferente do valor “0” (zero).

Número Contrato Crédito (NUM_CTRT_CRED)
Por definição o Número de Contrato de Crédito é um valor no formato texto
baseado no padrão alfa-numérico, sem característica de chave primária no banco
de dados, que não deve ser nulo e deve vir diferente do valor “0” (zero).

Código de Segmento de Mercado (COD_SEGTO_MERC)
Por definição o Código de Segmento de Mercado é um valor baseado no padrão
alfa-numérico, portanto, são aceitos valores de:
A-Z
0-9

Data de Contratação da Operação (DAT_CNTC_OPER)
Por definição a Data de Contratação da Operação é um valor a ser preenchido
menor do que o valor da Data de Vencimento da Operação.

Data de Vencimento da Operação (DAT_VCTO_OPER)
Por definição a Data de Vencimento da Operação é um valor a ser preenchido
maior do que o valor da Data de Contratação da Operação.
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Valor Líquido da Operação Liquidação (VLR_LIQO_OPER_LIQU)
Por definição o Valor Líquido da Operação Liquidação é um valor no formato
moeda a ser preenchido com caracteres numéricos. É aceito o valor “0” (zero),
pois indica a finalização dos contratos.

Valor da Contratação (VLR_CNTR)
Por definição o Valor de Contratação é um valor no formato moeda e preenchido
com caracteres numéricos. É aceito o valor “0” (zero).
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TABELA B

Código de Produto (COD_PROD)
Por definição o Código de Produto é um valor no formato número baseado no
padrão numérico, com característica de chave primária no banco de dados, que
portando não deve ser nulo e deve vir diferente do valor “0” (zero). Para esses
dados foi definido o conjunto de valores:
270

Código do Produto

910215

Código da Operação (COD_OPER)
Por definição o Código da Operação é um valor no formato número baseado no
padrão numérico, com característica de chave primária no banco de dados, que
portando não deve ser nulo e deve vir diferente do valor “0” (zero). Para esses
dados foi definido o conjunto de valores:
001

Código da Operação

60013262100028200

Código de Segmento de Mercado (COD_SEGTO_MERC)
Por definição o Código de Segmento de Mercado é um valor baseado no padrão
alfa-numérico. Portanto, são aceitos os valores de:
A-Z
0-9

Data de Início da Operação (DAT_INIO_OPER)
Por definição a Data de Início da Operação é um valor no formato data baseado
no padrão numérico, sem característica de chave primária no banco de dados,
que deve obedecer à seguinte regra:
01/01/1950

Data de Início da Operação

30/04/2012

Além disso, o valor da Data de Início da Operação não deve ser maior que o
valor da Data de Vencimento da Operação.
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Data de Vencimento da Operação (DAT_VCTO_OPER)
Por definição o valor da Data de Vencimento da Operação é um valor no formato
data baseado no padrão numérico, sem característica de chave primária no
banco de dados, que deve obedecer à seguinte regra:
28/04/2009

Data de Vencimento da Operação

31/12/2018

Além disso, o valor da Data de Vencimento da Operação não deve ser menor
que o valor da Data de Início da Operação.

Valor Saldo Devedor Contratado (VLR_SALD_DEVE_CTRT_CAMB)
Por definição o Valor Saldo Devedor Contratado é um valor no formato moeda e
deve ser preenchido com caracteres numéricos. É aceito o valor “0” (zero), pois
indica a finalização dos contratos.
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TABELA C

Código de Produto (COD_PROD)
Por definição o Código de Produto é um valor no formato número baseado no
padrão alfa-numérico, com característica de chave primária no banco de dados,
que portando não deve ser nulo e deve vir diferente do valor “0” (zero). Para esse
código foi definido um conjunto de valores baseado nos seguintes critérios de
padronização:

Os valores que serviram de domínios válidos para o atributo código do produto
do sistema C são apresentados nas tabelas a seguir.
Tabela 05 – Domínio de Valores para o atributo: código do produto Tabela C
(continua)
Cod_prod
11C000000240 07L000622342 08D000833541 08I001807942

10B00026632

11L000855145

10G00036265

05I00018665

11B00056274

11A001579640 07L000622343 11L000855148

09K00023449

11G00032502

10L001333041

05G00018863

09F00039053

07L000622541

11I00060868

09K00023447

11G00032519

08D000833144 08B000748942

05I00018667

07L000622640

07J00022188

10F002358943

11I00061464

08D000833540 11J000000645

10C00027287

08L00011368

09D00022231

11J000000642

05J00025178

11A001579642 07L000622540 05F001469041

11F00048284

11H00030647

08C001452842 07L000622340

08H000439142 08D000833140 08F000032443 08F000419440

07J00022186

11A001579646

11J00023943

09A000692541 09A000753142 11J000000643

11H00033115

05I00018666

09K00023445

08D000833141 08K002682441 08C001452743 08H000168841 07J00022209

11E00034564

11J00023925

10I00032566

08K002682540 08G000385041

09J00022323

11L000855149

11H00030645

11J00023947

09G00091882

08K002682342

10F00026173

09A000753140 11L000855146

11C00044868

11G00032552

08I001899240

05F00014998

08B000748941

10I00033625

08K00032612

11G00032508

05G00018866

09A000753141 11A001731043 07J001039842

1,00111E+11 09L00049205

10G00036317

08K00032590

07L000622344 08H000439143 11D00035172

Fonte: Elaborado pela autora.

09I00025204

10C00030300
05J00025177

09A00015220

11F00048359
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Tabela 06 – Domínio de Valores para o atributo: código do produto – Tabela C
(continuação)
08J00019492

07L000622542 11A001579645 08K002682343

07J00022212

08K002682341

11J00023922

07I001208543

07L000622641 08C001452741 08K002682442

11D00035184

09A000860242

11H00033361

09E00022433

11A001579647 08C001452840 08K002682541 08H000439144 07J00022192

11G00032510

05H00068976

05F00015000

10C00030194

09A00015218

09I00025598

07J00022213

10K00042529

08K002682542 10L001333042 08I001899243

08G000385040

07L00016871

11J00023753

11H00033712

08K002682443 08I001807941

10G00035527

08G000385043

11H00033366

11H00033708

11A001579643 09A000860642 08F000419443 11A001172744

11I00061012

10B00028822

11J00023792

07I001208542

05H00068973

09K00023442

11C00044903

11F00048367

07L00016872

08F000419442 08J000603443

08H000439141

08G00015237

11A001731042

10K00042502

11A001172745

11G00032537

11B00060330

09E00022438

08D000833542

10G00024119

11A001172742

05G00018864

11J00023942

10D00037529

08I001899241

08D000833641 08C001452843

10E00030675

07J00022191

10I00033640

11G00032500

10L001333045 08C001452742 09A000860243 08G000109840

07J00022211

09K00023450

11H00033710

08F000419441 08C001452841 10L001926042

11H00033064

11I00060869

10J00031595

10A00025665

05L00048062

11A001731040

10I00032567

08D000833544

07H00021600

11J00023754

11H00033364

11J000000644

07K00013575

11A001172743 08D000833643 05F001468841

11H00033375

11H00033370

08G000385042 11C00042313

11E00034577

07L000622642

10I00033630

11J00023858

10F002358941

11L00030919

10L00062502

11J00024010

10J00031613

10G00036334

07K00014090

10E00034372

11D00035213

11F00048428

11K00025673

10K00042544

12A00027461

11I00062113

12A00027801

10D00037543

11H00033717

10C00030305

11K00025660

10G00036328

10L00062514

12C00031114

07L00016869

11K00025448

11C00044926

09F00039443

11F00048368

12A00027380

12C00031111

11K00025390

11L00028697

08G000308942

12C00013238

12A00007750

11L00028967

11E00034676

11L00030909

11L00028994

11K00025439

12A00027350

10D00037545

10G00036327

11L00028741

08C00032507

11L00023684

09F00039436

11K00025651

11J00024012

12A00027358

12C00034683

11K00025409

10F00029415

11K00025729

12B00026657

11G00032601

12A00027457

12C00028726

10G00036329

11K00025391

11H00033782

12A00027451

11K00025662

12B00018140

11H00033715

11K00025412

11K00025490

10G00025179

10G00036335

11J00024025

11L00028696

12B00038829

11K00025655

11A001731041

08I00029811

11F00048364

11E00034655

11D00035242

11H00033814

11L00028987

11K00025481

10A00025667

11I00062108

12B00038736

10C00030306

12C00028723

11F00048402

11J00024031

11H00033784

10I00033649

12B00038669

10H00040812

12D00022331

11K00025670

11K00025484

11A001579641

11K00025678

11J00024120

11D00035238

12B00038838

11K00025724

11H00033799

11J00023757

11D00035237

10G00036326

12A00027477

12C00034655

11G00032551

11I00061482

11K00025618

12B00018047

11I00061463

10D00037551

12A00027459

12A00027456

12A00027472

11K00025653

09L00049212

11E00034661

12C00034746

12D00018097

09K00023465

11L00028985

07I001208441

11K00025397

09F00039437

12C00028719

09B00012347

08B000748943

11L00033979

07I001208540

08J00019635

10F00029431

11G00032645

10H00040827

11L00030921

08L00011375

12A00027468

11I00062062

08D00023353

12C00031120

12B00038750

11I00062089

11K00025393

11L00028823

10G00036313

10G00036299

12C00028717

12C00034776

10K00042534

11K00025492

08K00032619

11H00033373

11I00062115

12C00034749

12B00016543

11G00032571

11L00030913

11L00028819

11I00062069

11H00033367

11L00028743

09D00022235

10D00037534

11G00032560

11G00032577

09D00022237

10J00031606

11A00037873

10G00036336

11G00032609

11K00025667

11F00048393

08H00015169

12B00021650

12A00027351

09C00021076

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 07 – Domínio de Valores para o atributo: código do produto – Tabela C
(conclusão)
11F00048382

11I00061388

11K00024870

11L00028742

12B00038663

12B00039271

12B00038842

10J00031607

10H00040817

10L00062490

12B00038664

11L00033988

12A00027450

11G00032499

11K00025658

11F00048399

11I00062085

11G00032506

12B00038739

09L00048026

12C00026598

11L00028816

11L00028744

11J00023318

09K00023460

12A00027372

10F00029436

11L00063822

12A00021730

10H00040826

11E00034662

11G00032605

11L00028800

12D00010253

11H00033834

Fonte: Elaborado pela autora.

Código da Operação (COD_OPER)
Por definição o Código de Operação é um valor no formato número baseado no
padrão alfa-numérico, com característica de chave primária no banco de dados,
que portando não deve ser nulo e deve vir diferente do valor “0” (zero). Para
esses dados foi definido um conjunto de valores baseado nos seguintes critérios
de padronização:

A tabela a seguir apresenta os valores que serviram de domínio para o atributo
código da operação do sistema C.
Tabela 08 – Valores válidos para o atributo: código de operação - Tabela C
(continua)
cod_oper
10L001333041753SCLOF 200900000174849MW

11A001579642055SCLOF 200700000094507MW

08H000439142283SCLOF

10L001333041873SCLOF 200900000174857MW

11A001579642172SCLOF 200700000096423MW

08H000439142410SCLOF

10L001333041997SCLOF 200900000174865MW

11A001579642296SCLOF 200700000101371MW

08H000439142528SCLOF

10L001333041781SCLOF 200900000174890MW

11A001579642417SCLOF 200700000102480MW

08H000439142649SCLOF

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 09 – Valores válidos para o atributo: código de operação - Tabela C
(continuação)
10L001333041906SCLOF

200900000174898MW

11A001579642538SCLOF 200700000102496MW

08H000439142773SCLOF

10L001333041814SCLOF

200900000174906MW

11A001579642662SCLOF 200700000103502MW

08H000439142892SCLOF

10L001333041934SCLOF

200900000174914MW

11A001579642783SCLOF 200500000063288MW

08H000439142069SCLOF

10L001333041722SCLOF

200900000174922MW

11A001579642906SCLOF 200600000075017MW

08H000439142192SCLOF

10L001333041843SCLOF

200900000174930MW

200800000115911MW

200600000078140MW

08H000439142314SCLOF

10L001333041967SCLOF

200900000174938MW

200700000086296MW

200900000174682MW

08H000439142437SCLOF

200600000075007MW

200900000174976MW

200700000089517MW

200900000174705MW

08H000439142557SCLOF

200600000075027MW

200900000175010MW

200700000089525MW

08D000833144040SCLOF 08H000439142682SCLOF

200600000078232MW

200900000175019MW

200700000092497MW

08D000833144165SCLOF 08H000439142801SCLOF

200600000080941MW

200900000175033MW

200700000096187MW

08D000833144285SCLOF 08H000439142922SCLOF

200600000081972MW

200700000103577MW

200700000101370MW

08D000833144405SCLOF 08D000833144103SCLOF

200600000083467MW

200700000103585MW

200700000102479MW

08D000833144530SCLOF 08D000833144224SCLOF

200600000083924MW

200700000112158MW

200700000102495MW

08D000833144649SCLOF 08D000833144344SCLOF

200600000083938MW

08D000833144956SCLOF 200700000103501MW

08D000833144770SCLOF 08D000833144467SCLOF

200700000086176MW

08D000833540938SCLOF 200600000075016MW

08D000833144894SCLOF 08D000833144589SCLOF

200700000086253MW

08D000833144012SCLOF 200600000078137MW

08D000833540876SCLOF 08D000833144711SCLOF

200700000089278MW

08D000833144132SCLOF 200600000080937MW

08D000833540996SCLOF 08D000833144832SCLOF

200700000089522MW

08D000833144257SCLOF 200600000081968MW

08D000833144071SCLOF 11A001579642081SCLOF

200700000091565MW

08D000833144376SCLOF 200600000082400MW

08D000833144194SCLOF 11A001579642202SCLOF

200700000094519MW

08D000833144497SCLOF 200600000083473MW

08D000833144314SCLOF 11A001579642326SCLOF

200700000101367MW

08D000833144623SCLOF 200600000083932MW

08D000833144438SCLOF 11A001579642446SCLOF

200900000174799MW

08D000833144740SCLOF 200700000086172MW

08D000833144558SCLOF 11A001579642570SCLOF

200900000174807MW

08D000833144862SCLOF 200700000086248MW

08D000833144679SCLOF 11A001579642692SCLOF

200900000174825MW

08D000833144985SCLOF 200700000087605MW

08D000833144803SCLOF 11A001579642811SCLOF

200900000174833MW

08D000833540967SCLOF 200700000089518MW

08D000833144923SCLOF 11A001579642935SCLOF

200900000174841MW

11A001579642997SCLOF 200700000089526MW

08D000833540905SCLOF 08H000439142101SCLOF

08H000439142222SCLOF 11A001579642143SCLOF 2011352353SCLOF

200900000174891MW

08K002682542247SCLOF

08H000439142346SCLOF 11A001579642264SCLOF 2011352363SCLOF

200900000174899MW

08K002682542367SCLOF

08H000439142466SCLOF 11A001579642388SCLOF 2011355592SCLOF

200900000174907MW

08K002682542489SCLOF

08H000439142590SCLOF 11A001579642508SCLOF 2011363795SCLOF

200900000174915MW

08K002682542612SCLOF

08H000439142710SCLOF 11A001579642632SCLOF 2011377161SCLOF

200700000101375MW

08K002682542733SCLOF

08H000439142831SCLOF 11A001579642753SCLOF 2011391650SCLOF

200700000102484MW

11A001579643026SCLOF

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 10 – Valores válidos para o atributo: código de operação - Tabela C
(continuação)
08H000439142955SCLOF 11A001579642872SCLOF 2011348770SCLOF

200700000103498MW

11A001579643150SCLOF

08H000439142010SCLOF 08D000833141120SCLOF 2011352355SCLOF

200600000075010MW

11A001579643270SCLOF

08H000439142130SCLOF 08D000833141241SCLOF 2011354778SCLOF

200600000075190MW

11A001579643390SCLOF

11A001579642111SCLOF 08D000833141361SCLOF 2011355595SCLOF

200600000079870MW

11A001579643515SCLOF

11A001579642235SCLOF 08D000833141485SCLOF 2011373922SCLOF

200600000080944MW

11A001579643635SCLOF

11A001579642355SCLOF 08D000833141606SCLOF 2011377168SCLOF

200600000081974MW

11A001579643755SCLOF

11A001579642479SCLOF 08D000833141726SCLOF 2011348771SCLOF

200600000083469MW

11A001579643880SCLOF

11A001579642599SCLOF 08D000833141849SCLOF 2011352356SCLOF

200600000083927MW

11A001579643999SCLOF

11A001579642723SCLOF 08D000833141971SCLOF 2011354779SCLOF

200700000086170MW

11A001579643059SCLOF

11A001579642844SCLOF 08D000833141029SCLOF 200900000174713MW

200700000086242MW

11A001579643178SCLOF

11A001579642964SCLOF 08D000833141149SCLOF 200900000174721MW

200700000086257MW

11A001579643299SCLOF

08H000439142256SCLOF 08D000833141271SCLOF 200900000174729MW

200700000089516MW

11A001579643424SCLOF

08H000439142375SCLOF 08D000833141394SCLOF 200900000174737MW

07I001208543480SCLOF

11A001579643543SCLOF

08H000439142496SCLOF 08D000833141514SCLOF 200900000174756MW

05J0024361AS0010LF

11A001579643663SCLOF

08H000439142619SCLOF 08D000833141638SCLOF 200900000174764MW

05J0024365AS0010LF

11A001579643789SCLOF

08H000439142741SCLOF 08D000833141758SCLOF 200900000174772MW

05J0024369AS0010LF

11A001579643908SCLOF

08H000439142863SCLOF 08D000833141879SCLOF 200900000174800MW

05J0024373AS0010LF

200700000089524MW

08H000439142984SCLOF 08I001899240868SCLOF

200900000174808MW

05J0024377AS0010LF

200700000092496MW

08H000439142041SCLOF 08I001899240989SCLOF

200900000174826MW

08K002682443007SCLOF 200700000094576MW

08H000439142163SCLOF 08I001899240898SCLOF

200900000174834MW

08K002682443130SCLOF 200700000101369MW

09A000692541023SCLOF 08I001899240929SCLOF

200900000174842MW

08K002682443249SCLOF 200700000102071MW

09A000692541753SCLOF 08I001899240960SCLOF

200900000174850MW

08K002682443374SCLOF 200700000102494MW

09A000692541388SCLOF 2011377594SCLOF

200900000174858MW

08K002682542003SCLOF 200700000103500MW

11A001579642023SCLOF 2011348767SCLOF

200900000174866MW

08K002682542123SCLOF 200600000075015MW

200600000076825MW

07I001208543511SCLOF

10L001333045315SCLOF

08F000419441149SCLOF 11J000000644946SCLOF

200600000079872MW

07I001208542109SCLOF

05J0024388AS0010LF

08F000419441270SCLOF 11J000000644004SCLOF

200600000081924MW

07I001208542233SCLOF

2011352359SCLOF

08F000419441393SCLOF 11J000000644125SCLOF

200600000081975MW

07I001208542353SCLOF

2011354780SCLOF

08F000419441513SCLOF 11J000000644249SCLOF

200600000083470MW

07I001208542475SCLOF

2011363791SCLOF

08F000419441635SCLOF 11J000000644369SCLOF

200600000083930MW

07I001208542597SCLOF

2011374274SCLOF

08F000419441758SCLOF 11J000000644489SCLOF

200700000086171MW

07I001208542719SCLOF

2011377173SCLOF

08F000419441878SCLOF 11J000000644614SCLOF

200700000086247MW

07I001208542842SCLOF

2011348796SCLOF

11A001579643088SCLOF 11J000000644734SCLOF

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 11 – Valores válidos para o atributo: código de operação - Tabela C
(continuação)
200800000122902MW

07I001208542962SCLOF

2011352360SCLOF

11A001579643208SCLOF 11J000000644854SCLOF

200800000123230MW

07I001208542079SCLOF

2011355403SCLOF

11A001579643329SCLOF 11J000000644981SCLOF

200800000123238MW

07I001208542200SCLOF

2011363792SCLOF

11A001579643453SCLOF 08G000385042610SCLOF

200800000123250MW

07I001208542324SCLOF

2011374301SCLOF

11A001579643572SCLOF 08G000385042732SCLOF

200800000123258MW

07I001208542444SCLOF

2010294436SCLOF

11A001579643696SCLOF 08G000385042853SCLOF

200800000123268MW

07I001208542566SCLOF

2010294689SCLOF

11A001579643817SCLOF 08G000385042975SCLOF

200800000127688MW

07I001208542690SCLOF

2010294713SCLOF

11A001579643938SCLOF 08G000385042032SCLOF

200800000127706MW

07I001208542809SCLOF

2010296566SCLOF

11A001579643117SCLOF 08G000385042152SCLOF

200800000128324MW

07I001208542933SCLOF

2010294396SCLOF

11A001579643237SCLOF 08G000385042275SCLOF

200800000129367MW

08H000439141008SCLOF 2010296653SCLOF

11A001579643362SCLOF 08G000385042397SCLOF

200800000130239MW

08H000439141128SCLOF 2010294397SCLOF

11A001579643482SCLOF 08G000385042518SCLOF

200800000130363MW

08H000439141249SCLOF 2010294398SCLOF

11A001579643602SCLOF 08G000385042641SCLOF

200800000136530MW

08H000439141372SCLOF 2010294399SCLOF

11A001579643726SCLOF 08G000385042763SCLOF

200800000154591MW

08H000439141492SCLOF 08F000419441117SCLOF 11A001579643847SCLOF 08G000385042883SCLOF

200800000158979MW

08I001899241326SCLOF

08F000419441240SCLOF 11A001579643970SCLOF 08G000385042063SCLOF

200900000163140MW

08I001899241446SCLOF

08F000419441360SCLOF 11J000000644096SCLOF

08G000385042183SCLOF

200900000169798MW

08I001899241568SCLOF

08F000419441484SCLOF 11J000000644216SCLOF

08B000748942214SCLOF

200900000173781MW

08I001899241691SCLOF

08F000419441605SCLOF 11J000000644336SCLOF

08B000748942339SCLOF

07I001208543024SCLOF

08I001899241811SCLOF

08F000419441725SCLOF 11J000000644461SCLOF

08B000748942458SCLOF

07I001208543146SCLOF

08I001899241933SCLOF

08F000419441849SCLOF 11J000000644581SCLOF

08B000748942580SCLOF

07I001208543266SCLOF

10L001333045070SCLOF

08F000419441970SCLOF 11J000000644701SCLOF

08B000748942703SCLOF

07I001208543388SCLOF

10L001333045191SCLOF

08F000419441026SCLOF 11J000000644825SCLOF

08B000748942823SCLOF

08B000748942947SCLOF 10L001333045099SCLOF

08F000419441087SCLOF 08K002682542458SCLOF 07L000622342535SCLOF

08B000748942003SCLOF 10L001333045223SCLOF

08F000419441211SCLOF 08K002682542580SCLOF 07L000622342657SCLOF

08B000748942123SCLOF 08I001899241719SCLOF

08F000419441332SCLOF 08K002682542703SCLOF 07L000622342780SCLOF

08B000748942247SCLOF 08I001899241841SCLOF

08F000419441452SCLOF 08K002682542823SCLOF 07L000622342899SCLOF

08B000748942367SCLOF 08I001899241964SCLOF

08F000419441576SCLOF 08K002682542947SCLOF 07L000622540926SCLOF

08B000748942489SCLOF 08I001899241020SCLOF

08F000419441697SCLOF 08K002682443039SCLOF 08D000833140938SCLOF

08B000748942612SCLOF 08I001899241142SCLOF

08F000419441817SCLOF 08K002682443160SCLOF 08D000833140967SCLOF

08B000748942733SCLOF 08I001899241264SCLOF

08F000419441940SCLOF 08K002682443280SCLOF 08D000833140876SCLOF

08B000748942857SCLOF 08I001899241385SCLOF

11J000000645007SCLOF

08K002682443403SCLOF 08D000833140996SCLOF

08B000748942976SCLOF 08I001899241507SCLOF

11J000000645127SCLOF

08K002682542033SCLOF 08D000833140905SCLOF

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 12 – Valores válidos para o atributo: código de operação - Tabela C
(conclusão)
08B000748942033SCLOF 08I001899241629SCLOF

08K002682542857SCLOF 11J000000644034SCLOF

08K002682441548SCLOF

08B000748942153SCLOF 08I001899241750SCLOF

08K002682542976SCLOF 11J000000644155SCLOF

08K002682441668SCLOF

08B000748942276SCLOF 08I001899241872SCLOF

08K002682443068SCLOF 11J000000644277SCLOF

08K002682441788SCLOF

08B000748942398SCLOF 08I001899241994SCLOF

08K002682443188SCLOF 11J000000644398SCLOF

08K002682441912SCLOF

08B000748942521SCLOF 08I001899241050SCLOF

08K002682443312SCLOF 11J000000644522SCLOF

08K002682540906SCLOF

08B000748942642SCLOF 08I001899241173SCLOF

08K002682443433SCLOF 11J000000644642SCLOF

08K002682441485SCLOF

08B000748942766SCLOF 08I001899241295SCLOF

08K002682542066SCLOF 11J000000644762SCLOF

08K002682441607SCLOF

08B000748942885SCLOF 08I001899241415SCLOF

08K002682542185SCLOF 11J000000644887SCLOF

08K002682441729SCLOF

08H000439141614SCLOF 08I001899241538SCLOF

08K002682542306SCLOF 11J000000644063SCLOF

08K002682441849SCLOF

08H000439141737SCLOF 08I001899241660SCLOF

08K002682542430SCLOF 11J000000644187SCLOF

08K002682441974SCLOF

08H000439141857SCLOF 08I001899241780SCLOF

08K002682542550SCLOF 11J000000644308SCLOF

08K002682540968SCLOF

08H000439141981SCLOF 08I001899241903SCLOF

08K002682542674SCLOF 11J000000644428SCLOF

08K002682441515SCLOF

08H000439141037SCLOF 08F000419441058SCLOF

08K002682542796SCLOF 11J000000644552SCLOF

08K002682441639SCLOF

08H000439141158SCLOF 08F000419441179SCLOF

08K002682542915SCLOF 11J000000644671SCLOF

08K002682441758SCLOF

08H000439141282SCLOF 08F000419441303SCLOF

08K002682443098SCLOF 11J000000644795SCLOF

08H000439141066SCLOF

08H000439141401SCLOF 08F000419441422SCLOF

08K002682443222SCLOF 11J000000644916SCLOF

08H000439141190SCLOF

08H000439141523SCLOF 08F000419441544SCLOF

08K002682443341SCLOF 07L000622342048SCLOF

09A000753141392SCLOF

08H000439141646SCLOF 08F000419441667SCLOF

08K002682542094SCLOF 07L000622342170SCLOF

09A000753141514SCLOF

08H000439141765SCLOF 08F000419441786SCLOF

08K002682542214SCLOF 07L000622342291SCLOF

09A000753141636SCLOF

08H000439141890SCLOF 08F000419441911SCLOF

08K002682542339SCLOF 07L000622342415SCLOF

09A000753141757SCLOF

Fonte: Elaborado pela autora.

Código de Segmento de Mercado (COD_SEGTO_MERC)
Por definição o Código de Segmento de Mercado é um valor baseado no padrão
alfa-numérico. Portanto, são aceitos os valores de:
A-Z
0-9
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Data de Início da Operação (DAT_INIO_OPER)
Por definição a Data de Início da Operação é um valor no formato data baseado
no padrão numérico, sem característica de chave primária no banco de dados,
que deve obedecer à seguinte regra:
01/01/1950

Data de Início da Operação

30/04/2012

Além disso, o valor Data de Início da Operação não deve ser maior que o valor
da Data de Vencimento da Operação.

Data de Vencimento da Operação (DAT_VCTO_OPER)
Por definição a Data de Vencimento da Operação é um valor no formato data
baseado no padrão numérico, sem característica de chave primária no banco de
dados, que deve obedecer à seguinte regra:
28/04/2009

Data de Vencimento da Operação

31/12/2018

Além disso, o valor Data de Vencimento da Operação não deve ser menor que o
valor da Data de Início da Operação.

Valor Saldo Contábil Patrimônio (VLR_SALD_CTBL_PATR)
Por definição o Valor Saldo Contábil Patrimônio é um valor no formato moeda e
deve ser preenchido com caracteres numéricos.
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TABELA D

Código de Produto (COD_PROD)
Por definição o Código de Produto é um valor no formato número baseado no
padrão numérico, com característica de chave primária no banco de dados, que
portando não deve ser nulo e deve vir diferente do valor “0” (zero). Para esses
dados foi definido um conjunto de valores:
7501

Código do Produto

99056

Código de Identificação Modelo Probability-of-Default
(COD_IDEF_MODE_PD)

Por definição o Código de Identificação Modelo Probability-of-Default é um valor
no formato número baseado no padrão alfa-numérico, com característica de
chave primária no banco de dados, que portando não deve ser nulo. Para esses
dados foi definido um conjunto de valores baseado nos critérios de trabalho da
empresa.
Os valores válidos que serviram de domínio para o atributo: código de
identificação modelo PD da Tabela D são apresentados nas tabelas a seguir.
Tabela 13 - Valores válidos para o atributo: código de identificação do modelo PD Tabela D (continua)
ESCAPE-1001
ESCAPE-1002
ESCAPE-1003
ESCAPE-1004
ESCAPE-1006
ESCAPE-1008
ESCAPE-1010
ESCAPE-1011
ESCAPE-1017
ESCAPE-1018
ESCAPE-1019
ESCAPE-1020
ESCAPE-1021
ESCAPE-1201

ESCAPE-1627
ESCAPE-1641
ESCAPE-1801
FOLCAPA03STF0100v0001
FOLCBS000TTF0096v0001
FOLCBS000TTF0099v0001
FOLCBS003STF0100v0001
FOLCBSTDSTT00008v0001
JOLCMDS02TT00024v0001
JOLCMDS05TTF0173v0001
ESCAPE_IBBA
ESCAPE_O8
ESCAPE-1005
JUPDMD012TT00024v0001

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 14 - Valores válidos para o atributo: código de identificação do modelo PD Tabela D (conclusão)
ESCAPE-1202

JOPDMD015TT00024v0001

ESCAPE-1203
ESCAPE-1204
ESCAPE-1205
ESCAPE-1206
ESCAPE-1207
ESCAPE-1208
ESCAPE-1209
ESCAPE-1212
ESCAPE-1213
ESCAPE-1401
ESCAPE-1450
ESCAPE-1501
ESCAPE-1624
ESCAPE-1625

FUPDBE000TTF0096v0001
FUPDBEA03STF0098v0002
ESCAPE PD E LGD SEM
FUPDBE000SP01801v0001

ESCAPE-1626

Fonte: Elaborado pela autora.

Código

de

Identificação

do

Modelo

LGB

–

Best

Estimate

(COD_IDEF_MODE_LGDB)
Por definição o Código de Identificação do Modelo LGB – Best Estimate é um
valor no formato número baseado no padrão alfa-numérico, com característica de
chave primária no banco de dados, que portando não deve ser nulo. Para esse
código foi definido um conjunto de valores baseado nos critérios de trabalho da
empresa. Os valores de referência estão apresentados nas tabelas 13 e 14.

Número Contrato Crédito (NUM_CTRT_CRED)
Por definição o Número Contrato Crédito é um valor no formato número baseado
no padrão numérico, com característica de chave primária no banco de dados,
que portando não deve ser nulo e deve vir diferente do valor “0” (zero). Para esse
código foi definido um conjunto de valores:
000

Número do Contrato de Crédito

42186061300
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Número Contrato Título Derivativo (NUM_CTRT_TITL_DRTV)
Por definição o Número Contrato Título Derivativo é um valor no formato número
baseado no padrão numérico, com característica de chave primária no banco de
dados, que portando não deve ser nulo e deve vir diferente do valor “0” (zero).
Para esse número, os usuários definiram um domínio de valores baseado nas
tabelas a seguir.

Tabela 15 - Valores válidos para o atributo: número contrato crédito – Tabela D
(continua)
12011473396
12011475587
12011475889
12011476289
12011476315
12011476408
12011476486
12011477359
12011477509
12011477511
12011477595
12011477596
12011477673
12011477675
12011478381
12011478768
12011481313
12011481373
12011481780
12011481830
12011485349
12011486247
12011488711
512011110081
512011111165
20110118633273
20110118633745
20110118634198
20110118636359
20110118637993
300012011301815
300012011301816
300012011301817
10116386003
12011475574
12011475900
12011475902
12011476328
12011476551
12011480371
12011480715
12011480835

20110118638009
20110118639569
30110155296032
30110155298228
30110155300248
100012011011415
100012011020013
100012011027986
100012011031160
100012011046726
100012011047571
100012011052112
100012011055819
100012011066419
100012011074195
100012011094019
100012011101865
100012011119575
100012011150064
100012011151253
100012011171171
100012011190883
100012011191619
100012011240384
100012011252194
100012011253127
100012011258047
100012011261302
100012011264209
100012011269560
12011481851
12011484980
12011488600
12011488823
12011488952
512011111067
512011111087
512011111142
20110118632564
20110118634438
20110118639635
30110155295430

100012011284091
100012011285413
100012011314831
100012011319482
100012011328513
100012011340940
100012011349125
100012011350307
100512010055494
100512011000094
100512011006311
100512011011587
100512011013709
100512011015240
100512011017658
100512011019098
12011466245
12011470704
12011475160
12011475706
12011476406
12011476515
12011476832
12011477692
12011478383
12011478649
12011478661
12011478664
12011480396
12011480557
100012011351735
100012011352132
10116389403
12011422201
12011474383
12011474563
12011474564
12011475096
12011475542
12011475550
12011475616
12011475627

Fonte: Elaborado pela autora.

12011481204
12011481284
12011481735
12011461977
12011469476
12011469630
12011475037
12011475048
12011475068
12011475084
12011475094
12011475892
12011475952
12011476505
12011476541
12011476560
12011478903
12011481501
12011482697
12011484383
512011081136
100512011022017
100512011024380
100512011035185
100512011040399
100512011040931
100512011042868
100512011043022
100512011043039
100512011043816
12011475986
12011478472
12011478662
12011478679
12011478680
12011478784
12011478867
12011478911
12011481538
12011481679
12011481693
12011481786

100512011045134
100512011046145
100512011046763
100512011047520
100512011049312
10116392308
12011481765
12011483511
12011484474
512011110532
512011110567
512011111131
512011111132
512011111133
512011111134
512011111135
512011111136
20110118632903
20110118636490
20110118636557
30110155295604
30110155297097
30110155298251
30110155298624
100012011128592
100012011169199
12011163504
12011163505
12011349290
12011349297
12011470650
12011470905
12011470907
12011470938
12011470976
12011471608
12011478393
12011479218
12011479907
12011479908
12011479920
12011479999

12011445068
12011445231
12011470218
12011471189
12011471196
12011472599
12011473181
12011475284
12011475521
12011476124
12011476509
512011110651
512011110660
512011111150
512011111195
512011111196
20110118632515
20110118634651
20110118634693
20110118637191
30110155298426
100012010314754
100012010336021
100012010337777
100012011026864
100012011077613
100012011079720
100012011081213
100012011081319
100012011106511
12011478657
30110155296818
30110155297162
30110155298475
30110155298517
30110155300024
100012010346375
100012011043675
100012011050638
100012011111814
100012011139351
100012011249240

12011447325
12011470934
12011471158
12011471197
12011475367
12011475881
12011476058
12011476083
12011476492
12011479305
12011481139
12011481160
12011481273
12011481342
12011481409
12011481442
12011481444
12011481450
512011110927
20110118634990
20110118635245
20110118636300
20110118636730
30110155297477
30110155297600
30110155297667
30110155297964
30110155299911
100512011031986
100512011039991
12011475101
12011475558
12011475790
12011475894
12011478981
12011480839
12011481024
12011481084
12011481300
12011481511
12011484350
100012011248315
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Tabela 16 - Valores válidos para o atributo: número contrato crédito – Tabela D
(conclusão)
12011481502
12011482374
12011488839
512011111350
20110118632275
20110118633638
20110118635138
30110155296099
100012010326927
100012011018731
100012011060724
12011480733
12011480842
12011481020
12011481421
12011481457
12011481643
12011481704
12011164290
12011164297
12011312883
12011312886
12011312900
12011312920
12011312932
12011312937
12011312949
12011312957
12011327290
12011327311
12011327356
12010354461
12010354629
12011351592
12011460685
12011465978
12011471969
12011473173
12011475475
12011475660
12011475661
12011475692
12011475710
12011480339
12011480753
12011481120
12011481124
12011481125

30110155296289
100012011257299
100012011264397
100012011267130
100012011268092
100012011268408
100012011269766
100012011270677
100012011276673
100012011281307
100012011286838
100012011330044
100012011336739
100012011336944
100012011338640
100012011341986
100012011348573
100012011348813
12011481126
12011481194
12011480591
12011480670
12011480676
12011481229
12011481543
12011481553
12011481989
12011481990
12011481991
12011482775
12011483709
12011487521
12011488795
12011488802
12011488804
12011488805
512011111032
512011111363
20110118634172
20110118634206
12011470709
12011470721
12011470749
12011473199
12011475106
12011475112
12011475285
12011476181

Fonte: Elaborado pela autora.

12011475744
12011476506
12011476553
12011477772
12011477854
12011478865
12011478883
12011478941
12011349052
12011351731
12011470358
12011470367
12011470385
12011471894
12011474650
12011474784
12011474785
12011475538
12011476499
12011478534
12011478537
12011479065
12011480271
12011480291
12011480297
12011480377
12011480418
12011480449
12011480498
12011480598
12011480609
12011480644
12011475292
12011475584
12011475600
12011475601
12011475870
12011480361
12011480433
12011480681
12011480793
12011480796
12011480797
12011480824
12011480825
12011481376
12011481387
12011481435

20110118632499
20110118632606
20110118639403
30110155297972
30110155299515
100012011040053
100012011171550
100012011176408
100012011181558
100012011186810
100012011199056
100012011214589
100012011219032
100012011221971
100012011230896
100012011247204
12011334851
12011470417
12011481698
12011481713
12011478887
12011478889
12011478915
12011478927
12011478951
12011479148
12011479386
12011479389
12011479463
12011479846
12011479925
12011479926
12011480001
12011480234
12011480251
12011480269
12011480311
12011480314
12011480320
12011351641
12011474813
12011475153
12011475594
12011475619
12011475690
12011475693
12011475806
12011475816

12011480319 100012011250069
12011480578 100012011283143
100012011254573
12011349844
100012011266795
12011349874
100012011281751
12011353206
100012011290508
12011353211
10116394700
12011353213
12011470226
12011353231
12011470561
12011456817
12011470757
12011459156
12011470999
12011459594
12011471111
12011460252
12011474557
12011470320
12011474707
12011471109
12011475621
12011471206
12011475882
12011472525
12011476030
12011473207
12011478564
12011475175
12011475853
12011476219
12011476068
12011476437
12011476201
12011477523
12011476428
12011478513
12011478151
12011478790
12011475741
12011478813
12011475755
12011478907
12011475823
12011479840
12011475875
12011480150
12011476172
12011480277
12011476411
12011480317
12011478522
12011470366
12011478553
12011473467
12011478765
12011473468
12011480659
12011475973
12011481176
12011476113
12011481190
12011476294
12011481235
12011476559
12011483082
12011478782
12011483209
12011479465
12011483416
12011480253
12011488713
12011480267
12011488716
12011480363
12011488927
12011480365
12011350049
12011480391
12011473252
12011480639
12011474736
12011480732
12011475204
12011480810
12011475206
12011481328
12011475213
512011102657

100012011255844
100012011261628
100012011261867
100012011266030
100012011280605
100012011281842
100012011291459
100012011296790
100012011306395
100012011319180
100012011319390
100012011322672
100012011329328
100012011331818
100012011334736
100012011339622
100012011348332
100012011351102
100512011005069
100512011005809
100512011006314
100512011006334
100512011006563
100512011006564
100512011007397
100512011007563
100512011007565
12011363491
12011465542
12011476178
12011476452
12011476513
12011476754
12011479139
12011480616
12011480762
12011480826
12011481251
12011481287
12011481365
12011481789
12011481828
12011484357
12011486458
12011486539
12011485480
12011487167
12011488907
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Indicador de Defaut (IND_DFLT)
Por definição o Indicador de Default é um valor no formato texto baseado no
padrão alfabético, sem característica de chave primária no banco de dados, que
deve obedecer somente aos seguintes valores:
S
N.

Valor LGD Best Estimate (VLR_LGDB)
Por definição o Valor LGD Best Estimate é um valor no formato número baseado
no padrão numérico, sem característica de chave primária no banco de dados, e
que deve obedecer à seguinte regra:
0

Valor LGD

1

Valor Expostion at Default Economica (VLR_EAD_ECOO)
Por definição o Valor LGD Best Estimate é um valor no formato número baseado
no padrão numérico, sem característica de chave primária no banco de dados, e
que deve obedecer à seguinte regra:
-2.550.483.704,00

Valor Expostion at Default

9.248.500.000,00

