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Resumo

A construção do modelo de um banco de dados deve ser realizada
assegurando a melhor qualidade possível porque, sendo este o primeiro passo
de um projeto de banco de dados, isto evita que falhas sejam propagadas às
fases seguintes de desenvolvimento, quando a implementação de correções se
torna mais difícil e o custo desta operação muito mais elevado. Na literatura
são propostas dimensões e suas métricas para mensurar a qualidade de um
modelo de dados, contudo não se informa claramente como as medidas devem
ser realizadas e existe a necessidade de validações empíricas. Este trabalho
apresenta um estudo de caso que analisa a qualidade de dois modelos de
sistemas de banco de dados reais da área jurídica. São selecionadas da
literatura dimensões de qualidade de modelo tais como: completude,
integridade, flexibilidade, compreensibilidade, conformidade, simplicidade,
integração, implementabilidade, complexidade estrutural, conformidade com
relação à modelagem, correta representação dos requisitos, minimização de
representação de requisitos no modelo, pertinência, legibilidade e
normalização. São verificadas as similaridades entre dimensões de diferentes
autores e estabelecido um conjunto reduzido de dimensões e suas métricas
apropriadas ao cenário do estudo de caso. A principal contribuição deste
estudo consiste no desenvolvimento de um método para a análise da qualidade
de modelos de banco dados, no qual se apresenta em detalhes uma forma de
aplicar as dimensões e métricas de qualidade de modelo, e se valida o método
para um caso real em que são analisados dois modelos da área jurídica. A
análise dos resultados apresenta uma comparação da qualidade dos modelos
de banco de dados considerados, indica os problemas que cada um possui,
ressalta observações relacionadas às métricas e ao processo de aplicação do
método desenvolvido. A avaliação da qualidade do modelo permite dirigir
esforços para melhorar o modelo nas dimensões que tiveram resultados de
baixa qualidade. Assim, considerando a análise dos problemas detectados na
qualidade dos modelos em estudo, desenvolve-se um novo modelo melhorado.
Como complemento deste trabalho, são avaliados os dados inseridos nos
bancos de dados gerados a partir destes modelos, para conferir se a qualidade
do modelo é refletida na qualidade dos dados.
Palavras chave: qualidade de modelo de dados, métricas de qualidade de
modelo, qualidade de dados.

Abstract

Analysis of the Quality of a Database Logical Model: a case study
The construction of a database model should be carried out ensuring the
best quality possible because being the first step in a database project, it
prevents faults to propagate to the following stages of development, when the
implementation of corrections becomes more difficult and the cost of this
operation much higher. The literature proposed dimensions and their metrics to
measure the quality of a database model, however, do not clearly inform how
the measurements should be carried out and there is a need for empirical
validation. This paper presents a case study that analyzes the quality of two
models of real database systems in the juridical area. From the literature are
selected dimensions of model quality such as completeness, integrity, flexibility,
understandability, correctness, simplicity, integration, implementability,
structural complexity, correctness with respect to the modeling, correctness with
respect to requirements, minimalization, pertinence, readability and
normalization. The similarities between the dimensions of different authors are
found and a reduced set of dimensions and their metrics appropriate to the case
study scenario are established. The main contribution of this study is to develop
a method for the analysis of the quality of database models, which presents in
detail a way of applying the model quality dimensions and metrics, and
validates the method to a real case in which two models of the juridical area are
analyzed. Analysis of the results shows a comparison of the quality of database
models considered, indicates the problems that each one has, presents
comments related to the metrics and procedure for applying the method
developed. The evaluation of the model quality allows directing efforts to
improve the model in dimensions that had low quality results. Thus, considering
the examination of the problems in the quality of the models studied, a new
improved model is developed. As complementary work, the data entered in the
databases generated from these models are evaluated, to verify if the quality of
the model is reflected in the quality of the data.
Keywords: quality of the data model, model quality metrics, data quality
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
A falta de qualidade de dados tem participado do cotidiano, tanto na
forma quase imperceptível de um erro de endereçamento de uma carta de
mala direta, como em momentos devastadores como o da explosão da nave
espacial Challenger em 1986 (BATINI; SCANNAPIECA, 2006). Assim, com
manifestações facilmente observadas, as pesquisas sobre qualidade de
dados surgiram para resolver parte destes problemas. Porém, problemas de
qualidade de dados, como falta de integridade relacional, cardinalidades,
relacionamentos definidos de forma incorreta têm suas raízes nos modelo de
dados, cuja qualidade foi objetivo de pesquisas posteriores.
Em 1996, o programa Total Data Quality Management (TDQM) do MIT
(Massachusetts Institute of Technology) (WANG; ZIAD; LEE, 2000), dirigido
pelo professor Richard Wang, foi pioneiro em realizar a primeira conferência
acadêmica para exposição de ideias e resultados de pesquisas em qualidade
de dados. Wang, Ziad e Lee (2000) explicam o ciclo TDQM, adaptado do ciclo
de Deming, Definir  Medir  Analisar  Melhorar.
Segundo English (2009), a utilização de informações com baixa
qualidade (incorretas ou incompletas) para tomada de decisões resulta em
atitudes empresariais que não trazem lucro para a empresa. Para que os
negócios possam atingir sucesso, a informação da qual a empresa depende
deve ser correta. Em seu trabalho, English (2009) apresenta o Total
Information Quality Management (TIQM), que se baseia em 6 sub processos:
avaliação da definição e arquitetura de dados, avaliação da qualidade da
informação, medição de custos e riscos decorrentes da baixa qualidade da
informação, melhoria no processo da qualidade da informação, correção das
fontes de dados e controle da redundância, e estabelecimento do ambiente de
qualidade da informação.
Maydanchik (2007) descreve uma abordagem prática para avaliação da
qualidade de dados, incluindo, como ponto central, a definição de regras de
qualidade. No projeto de qualidade de dados proposto por ele existem 3
fases: Planejamento  no qual o objetivo é definir escopo; Preparo  onde se
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busca toda a documentação de dados já existente; e Implementação  que
começa com a avaliação do estado atual dos dados e é baseada na criação
de regras de qualidade.
Os autores sobre qualidade de dados ressaltam a necessidade de
tratá-la como um processo completo, muito além da correção pontual.
Os conceitos relacionais têm seus fundamentos na década de 1970, e
na década seguinte surgiram os primeiros Sistemas de Gerenciadores de
Banco de Dados (SGBDs) relacionais. Os SGBDs têm o objetivo de tornar
eficiente o armazenamento e a manipulação dos dados (BOWMAN;
EMERSON; DARNOVSKY, 1996). À medida que foram evoluindo, eles
incorporaram mais recursos para garantir a qualidade dos dados: Chaves
Primárias, Chaves Estrangeiras, Restrições para Integridade Relacional e
Valores Defaults são recursos básicos indispensáveis. Embora os recursos
estejam disponíveis, eles não são obrigatórios e a qualidade de um projeto de
dados depende de seus projetistas. Um projeto de banco de dados
normalmente começa com os modelos de dados, que são descrições das
estruturas de dados. Existem dois níveis de abstração de modelo de dados:
Modelo conceitual, que é independente do SGBDs, e modelo lógico, que é
uma abstração da estrutura de dados vista por um usuário de um SGBD
particular (HEUSER, 2001). O projeto físico é derivado do modelo lógico
(DATE, 2004).
Uma qualidade superior dos modelos implicitamente melhora a
qualidade de dados resultante. Autores respeitados na área de qualidade de
dados também manifestaram suas preocupações com o modelo, como é o
caso de (WANG; ZIAD; LEE, 2000) e (BATINI; SCANNAPIECA, 2006) que
criaram modelo de dados que expressavam também a qualidade dos dados.
Como o primeiro artefato produzido na construção de um banco de
dados é o modelo, sua qualidade deve ser garantida evitando-se que falhas
sejam propagadas às fases seguintes de desenvolvimento, quando o acerto
fica mais difícil e o custo da correção muito mais elevado.
Assim, para a avaliação da qualidade dos modelos de dados, são
necessárias métricas quantitativas e objetivas. Entre os exemplos de
métricas,

Genero

et

al.

(2000)

propõem

algumas

referentes

à
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manutenibilidade do Modelo Entidade Relacionamento (MER), verificando sua
complexidade estrutural. Moody (1998), por sua vez, propõe métricas
baseadas em dimensões de qualidade para avaliar um Modelo, como
completude, integridade, flexibilidade, compreensibilidade, conformidade,
simplicidade, integração e implementabilidade. Batini e Scannapieca (2006)
descrevem sete dimensões de qualidade para modelo de dados: (1)
conformidade com relação à modelagem, (2) correta representação dos
requisitos, (3) minimização de representação de requisitos no modelo, (4)
completude do modelo, (5) pertinência, (6) legibilidade, e (7) normalização.
Moody (2005) faz uma análise de aproximadamente 50 métodos de
avaliação de modelo de dados encontrados na literatura. Ele discute as
principais fraquezas das obras sobre qualidade de modelos que analisou e
relata que nenhum dos métodos avaliados, até aquele momento, tinha sido
amplamente aceito na prática ou tinha emergido como um possível padrão.
Métricas e dimensões de qualidade são apontadas na literatura
(MOODY, 1998; GENERO et al. 2000; BATINI, SCANNAPIECA, 2006), sem
que seja mostrado como medi-los.
Tanto para métodos de avaliação da qualidade de modelo quanto para
processos de qualidade de dados, ainda existe a necessidade de mais
validações empíricas de forma a mostrar mais detalhes e comparar as
características dos procedimentos de avaliação dos métodos propostos, ou
explicar como é feita a avaliação usando os métodos em situações práticas.

1.2 Objetivo
Este trabalho tem por objetivo efetuar um estudo de caso, no qual é
analisada a qualidade de dois modelos de banco de dados de sistemas da
área jurídica, conforme métricas selecionadas entre as propostas por Batini e
Scannapieca (2006), Moody (1998) e Genero et al. (2000) e desenvolvido um
método para efetuar esta análise, bem como realizar as medições.
O estudo de caso utilizará o cadastro de um sistema de banco de
dados de uma empresa jurídica. Nesta área, o registro dos envolvidos inclui
clientes, pessoas implicadas e contrapartes.
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Neste estudo também será feita a avaliação da qualidade dos dados
que serão incluídos nas bases de dados usadas. Estas avaliações têm como
finalidade a verificação de como a melhoria da qualidade do modelo se reflete
na melhor qualidade dos dados. A abordagem de Maydanchik (2007) será
usada para avaliação do perfil e qualidade de dados. A qualidade resultante
da informação será registrada baseada nas dimensões apontadas por Wang,
Ziad e Lee (2000).
O método de pesquisa selecionado foi o estudo de caso, pois se
pretende responder a questão do tipo “como”, segundo Yin (2010): “Como
realizar a análise da qualidade de um modelo de dados para o sistema
Jurídico?”. Além disso, serão observados modelos de dados contemporâneos;
não existe a exigência de controle de eventos comportamentais, pois o estudo
baseia-se na análise da qualidade de modelos de dados que já foram
desenvolvidos e sugestão de um modelo melhorado. Será realizado um
projeto integrado que possui um mesmo contexto geral e analisados dois
modelos.

1.3 Contribuições
Na área de qualidade do modelo, Moody (1998) e Genero et al. (2000)
apresentam métricas de qualidade de modelo e Batini e Scannapieca (2006)
descrevem dimensões de qualidade para os mesmos tipos de modelos;
porém, estas pesquisas não mostram como devem ser feitas as medições.
Nestes trabalhos são fornecidos apenas exemplos simplificados e criados
para ajudar o entendimento dos conceitos. Não foram apresentados exemplos
da identificação de propriedades ou métricas de qualidade do modelo em
sistemas reais.
Este estudo desenvolve um método de aplicação do conjunto de
métricas escolhidas para a análise da qualidade do modelo e explica como
realizar a avaliação do modelo, já que este assunto não foi encontrado de
maneira clara na literatura.

22

1.4 Método de trabalho
Este trabalho foi dividido nas seguintes etapas:
1- Levantamento de pesquisa bibliográfica
Para esta fase foram realizadas pesquisas em artigos e livros
com temas relacionados à qualidade de modelo e à qualidade de
dados. Nas pesquisas foram identificadas métricas de qualidade
de modelo de dados apresentadas por Batini e Scannapieca
(2006), Moody (1998) e Genero et al. (2000) que foram utilizadas
no estudo.
2- Contextualização do estudo de caso
Os modelos de dados que foram analisados são partes do
desenvolvimento de sistemas para a área jurídica.
O primeiro sistema existente (Sistema A) funcionou por 5 anos e
permitia

cadastrar

informações

de

clientes,

advogados,

funcionários e parentes. Quando foram detectados problemas na
utilização do Sistema A um novo sistema (Sistema B) foi
desenvolvido para, além de cumprir os objetivos do sistema
anterior, permitir incluir novas funcionalidades como providência
e atos relacionados ao caso realizados pelo advogado e a
distribuição e o acompanhamento de processos. Para permitir
uma comparação mais adequada foi utilizada a parte de
cadastros que existe em ambos os sistemas. O sistema novo, no
momento de edição deste trabalho, havia sido implantado em 12
unidades.
3- Levantamento dos requisitos do sistema utilizado como tema de estudo
Para verificar se o modelo de dados está adequado ou completo
é necessário conhecer quais são os requisitos do sistema para
qual o modelo foi construído. Este conhecimento foi obtido pelo
processo de negócio.
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4- Seleção das métricas para a análise dos sistemas jurídicos do estudo e
desenvolvimento de um método de aplicação de métricas para a
análise da qualidade do modelo de banco de dados.
Foram verificadas as similaridades e sobreposições entre as
várias métricas expostas na Seção 2 (Moody (1998), Batini e
Scannapieca (2006), Genero et al. (2000) ) e escolhido um
conjunto de métricas para a análise dos sistemas jurídicos do
estudo.
Em seguida foi explicada uma forma de aplicação das métricas
do estudo para a análise da qualidade dos modelos de banco de
dados.
5- Análise da qualidade do modelo do sistema existente (Sistema A)
A avaliação foi realizada no modelo do sistema existente
(Sistema A), com a aplicação do conjunto de métricas de
qualidade do modelo selecionadas utilizando o método de
mensuração desenvolvido na atividade anterior.
6- Avaliação da qualidade dos dados extraídos da base do sistema
existente (do Sistema A)
Por meio desta avaliação foram identificados os problemas de
dados, na base de dados do sistema existente (Sistema A). Foi
realizada a avaliação da qualidade dos dados segundo os
métodos de Maydanchik (2007) e verificadas as dimensões de
qualidade de dados segundo Wang; Ziad; Lee (2000).
7- Análise de Qualidade de modelo, neste caso aplicado ao modelo que
foi construído para o novo sistema (Sistema B).
Esta etapa foi desenvolvida como a etapa (5-), acima, porém
aplicada ao novo sistema e foram comentados os pontos de
transformações.
8- Avaliação da Qualidade de Dados, referente ao modelo que foi
construído para o sistema novo (Sistema B).
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Foi realizada a avaliação de qualidade dos dados na base
gerada pelo modelo do sistema novo (Sistema B) e foram
empregados os mesmos métodos utilizados na etapa (6-), para
que assim, sejam identificados pontos de melhoria em relação à
avaliação anterior.
9- Análise dos resultados e Proposta de Modelo melhorado
Foram relatadas as diferenças entre as análises dos modelos e
a avaliação da qualidade de dados.
Foram comentadas observações sobre as métricas e processo
de avaliação.
Baseado no modelo gerado para o novo sistema (Sistema B),
após a verificação de qualidade, foram modificados elementos
que, na avaliação anterior prejudicavam a qualidade e foi
proposto um terceiro modelo melhorado.
10- Conclusões do trabalho
Nas conclusões foram apresentados o resumo do estudo e suas
conclusões, os pontos positivos e negativos e sugestões para
realização de trabalhos futuros.

1.5 Organização de trabalho
Além desta seção introdutória, este trabalho está dividido nas seções,
cujos conteúdos são abaixo discriminados:
Seção 2: Fundamentação Teórica. Apresenta dimensões, avaliações e
programa de qualidade de dados, trabalhos mais ligados ao objetivo principal
deste estudo de caso, avaliações de qualidade do modelo de dados, com as
métricas sugeridas na literatura e avaliações destas abordagens.
Seção 3: Seleção das dimensões e métricas e formas de medições.
Descreve o cenário real da empresa e dos sistemas jurídicos para os quais os
modelos analisados foram construídos. São identificadas similaridades entre
as métricas propostas na Seção 2 e selecionadas aquelas que serão
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utilizadas para este estudo. Ainda é feita a criação do método que mostra
uma forma para a aplicação das métricas para modelos de dados.
Seção 4: Análise da qualidade do Modelo do Sistema Existente
(Sistema A). Nesta seção é realizada a análise da qualidade do primeiro
modelo criado para o sistema existente de banco de dados de uma empresa
jurídica (Sistema A). Serão detalhados os métodos usados para efetuar as
medidas.
Seção 5: Avaliação da Qualidade de Dados da base do sistema
existente (Sistema A). Qualidade de Dados da Base do Sistema Existente
(Sistema A). Realiza a avaliação da qualidade dos dados da base usada pelo
sistema existente (Sistema A). São destacados os problemas de qualidade
dos dados.
Seção 6: Análise da Qualidade do Modelo do Sistema Novo (Sistema
B). Apresenta a análise da qualidade do modelo de banco de dados do
Sistema B, criado para substituir o sistema pré-existente. Analisa a qualidade
do modelo do sistema B utilizando o mesmo procedimento da Seção 4,
aplicando-se as métricas selecionadas na Seção 3, e justificando-se os
elementos alterados, que promoveram a melhoria da qualidade do modelo e
da qualidade de dados.
Seção 7: Avaliação da Qualidade de Dados da base do Sistema Novo
(Sistema B). Efetua a avaliação da qualidade de dados pertencentes ao
sistema novo (Sistema B). São comentados pontos em que problemas de
qualidade de dados foram resolvidos.
Seção 8: Análise de Resultados e Procedimento e Proposta de Modelo
Melhorado. É apresentada a análise de resultados, comparando-se os
resultados das análises de qualidade dos modelos A e B realizadas nas
seções 4 e 6 e os conjuntos de problema nas dimensões de qualidade de
dados encontradas nas bases dos sistemas A e B. Com base na análise e na
avaliação realizadas nas seções anteriores 6 e 7 (Referentes ao modelo e
dados do Sistema B), é sugerida, nesta seção, uma proposta de um modelo
melhorado.
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Seção 9: Conclusão. Apresenta uma conclusão do estudo e sugestões
para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Introdução
Esta seção apresenta trabalhos da literatura, na área de qualidade de
modelo de dados, que analisam os modelos por meio de métricas ou
dimensões de qualidade, cujas contribuições são importantes para o estudo
proposto. Além disto, são apresentados trabalhos da área de qualidade de
dados, que neste estudo, são utilizados para confirmar a melhoria da
qualidade do modelo.
Como historicamente os trabalhos de qualidade de dados, por tratarem
de um problema cuja visibilidade estava mais evidente, precederam

as

pesquisas sobre qualidade de modelo, inicialmente serão apresentadas as
pesquisas seminais dos principais autores de qualidade de dados e, em
seguida, o método para avaliação da qualidade de dados.
Após, são introduzidos os trabalhos de qualidade de modelo
fundamentais para esse estudo, apresentando dimensões de qualidade e
métricas de qualidade de modelo, que são seguidos por discussões sobre
dois trabalhos de comparativos entre pesquisas de qualidade de modelo de
dados.

2.2 Pesquisas seminais em Qualidade de Dados.
As pesquisas sobre qualidade de dados surgiram antes das pesquisas
de qualidade de modelo, pois o problema associado à qualidade de dados era
identificado mais facilmente; assim, pendências imediatas eram resolvidas.
Eram feitas avaliações e correções nos próprios dados, investigação em
processos de entrada de dados e processos de transporte; porém, alguns
problemas de qualidade de dados, como falta de integridade relacional,
relacionamentos ou entidades definidas de forma incorreta, têm suas raízes
no modelo de dados.
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2.2.1. Wang, Ziad e Lee (2000)
Wang, Ziad e Lee (2000) fazem uma analogia de uma cadeia de
produção de produto com a manufatura da informação. A matéria prima gera
um produto, assim como dados geram uma informação útil. Na manipulação
dos dados, são três os papéis principais: coletores (que os extraem),
guardiões (que os transformam e mantém) e, por fim, consumidores (que
utilizam as informações).
A qualidade da informação tem sido vista como adequação ao uso
pelos seus consumidores. Os autores identificam 4 categorias de qualidade e
a cada uma delas atribuem diferentes dimensões de qualidade, conforme
apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Categorias e Dimensões de Qualidade da informação
Categorias de Qualidade da Informação
1. Intrínseca

Dimensões de Qualidade da Informação
Acurácia
Objetividade
Credibilidade
Reputação
2. Acessibilidade
Acessibilidade
Segurança de acesso
3. Contextual
Relevância
Valor Agregado
Atualidade
Completude
Volume apropriado de dados
4. Representação
Interpretabilidade
Facilidade de Entendimento
Representação Concisa
Consistência
Facilidade de uso
Fonte: Adaptado de Data Quality, Wang, Ziad e Lee (2000).

A lista de dimensões de dados fornecida por Wang, Ziad e Lee (2000)
é a mais completa entre os autores citados e será usada no estudo de caso
deste trabalho para a avaliação da qualidade de dados.
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O “Total Data Quality Management” (TDQM), que surgiu inicialmente
de um programa dirigido por Wang, Ziad e Lee (2000), no Massachusetts
Institute of Technology (MIT), evoluiu de uma adaptação do ciclo de Deming,
para a produção da informação: Definir  Medir  Analisar  Melhorar.
A figura 1 mostra o ciclo TDQM

Figura 1-TDQM

Fonte: Adaptado de Wang, Ziad e Lee (2000)



Definir  Para esta fase deve-se identificar as características do
produto da informação de acordo com sua necessidade. Deve ser
entendido o objetivo da informação e quem irá se utilizar dela. As
dimensões de qualidade de dados relevantes devem ser verificadas,
lembrando que as percepções de importância variam de acordo com o
uso.
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Num nível mais detalhado, deve-se detectar as entidades e seus
relacionamentos. O Modelo Entidade-Relacionamento (ER) é sugerido
para a representação
A fase de definição produz dois resultados:
1. O Modelo ER Estendido, que define o produto da informação
acrescido dos requisitos de qualidade de dados considerados
relevantes.
A figura 2 apresenta um exemplo de Modelo ER Estendido.
Figura 2 - Modelo ER Estendido

Fonte: Traduzido de Data Quality - Wang, Ziad e Lee (2000).

2. Um processo de produção da informação com as interações
entre aqueles que manipulam ou usam o produto final.


Medir  Apresenta métricas e resultados de qualidade de dados.
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Analisar  São investigadas as causas dos problemas de dados
verificados na fase anterior e também a avaliação das métricas.



Melhorar  Devem ser identificados os elementos que podem ser
melhorados.
Este estudo não foi idealizado para executar o TDQM, porém irá

realizar atividades equivalentes às fases Medir e Analisar a qualidade de
dados e vai executar melhorias no modelo de dados que implicitamente
aperfeiçoam a qualidade dos dados.

2.2.2. Larry English (2009)
Outros métodos de qualidade de dados surgiram, como o de Larry
English (2009), criador do método “Total Information Quality Management”
(TIQM). Este método é baseado nos princípios de Qualidade de Sistemas,
desenvolvido durante a Revolução Industrial para criar bons produtos
manufaturados, e os objetivos são avaliação, melhoria e transformação de
cultura. Consiste em seis processos:


P1- Avaliação da Qualidade da Especificação do Produto da
Informação
Avalia o quão correta, completa e clara está a definição da
informação de negócios que a empresa precisa para assegurar
que todos que a manipulem tenham um mesmo entendimento e
uma comunicação clara.



P2- Avaliação da Qualidade da Informação
Mede a qualidade da informação referente aos dados dos
atributos necessários aos usuários para permitir que os
processos sejam bem executados, como completude, acurácia,
atualidade e relevância, entre outros.



P3- Avaliação de riscos e custos da Informação de baixa
qualidade
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A Figura 3 apresenta os seis processos do TIQM.

Figura 3 - TIQM

Fonte: Adaptado de Larry English (2009)



P4- Melhorias na Qualidade do Processo de Informação
Descreve como realizar o processo de melhorias, tais como
reengenharia e limpeza de dados, eliminando as causas dos
problemas desta área e também o retrabalho causado.



P5- Correção de Dados na fonte e controle de redundância de
dados
Descreve como corrigir problemas identificados nos passos P1 e

P2.


P6- Estabelecimento e continuidade do ambiente de Qualidade
da Informação

No processo P1, English (2009) explica a importância da correta
definição da informação e comenta que problemas no modelo e no projeto da
base de dados podem levar a falhas no atendimento das necessidades da
empresa. Segundo ele, no processo P1 deve ser feita uma avaliação dos
nomes de elementos de dados, definições, especificações de regras de

33

negócios, modelo e projetos de base de dados. O processo tem como objetivo
a comunicação clara entre os que se utilizam da informação da empresa e
que a base de dados que contém informação da empresa possa ser estável,
flexível, bem utilizada e reutilizável.
O Processo P1 é composto dos subprocessos:


P1.1- Identificar Medidas de Qualidade para definição dos dados



P1.2- Identificar Grupos de Informação para avaliar



P1.3- Identificar Envolvidos com a Informação



P1.4- Avaliar a Qualidade técnica da definição de dados



P1.5- Avaliar a Qualidade das Estruturas de Dados e Arquitetura
da informação



P1.6- Avaliar a satisfação do Cliente com a definição do dado

O P1.5 (etapa do processo P1), avalia a qualidade do modelo de dados
e o projeto resultante de Base de Dados. Como entradas para esta etapa
utiliza a lista de entidades e atributos, modelo de negócios, modelo de dados,
definições dos modelos de dados, padrões para especificações de dados e
documentos adicionais que possam ser utilizados para verificar se o modelo
de dados está completo.
Gera, como saída desta etapa, o documento com o resultado da
avaliação de qualidade de modelos de informação e projeto de base de
dados, documentação de nível de reuso de atributos e entidades no modelo
de informação, e documentação do nível de reuso da base de dados.
Dentro desta etapa, a primeira atividade é a avaliação dos modelos,
sendo que existem dois cenários para medir: (1º) o modelo legado que
representa a qualidade do processo antigo de informação e (2º) o modelo
produzido recentemente que representa o marco atual da qualidade do
processo de informação.
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Para o modelo de dados o autor sugere que


Os atributos devem ser colocados nos níveis corretos em relações
de especialização. Um exemplo é a data de aniversário que deve
estar na entidade Pessoa e não na entidade especializada
Empregado.



Todas as entidades e atributos necessários ao uso dos que
manipulam a informação devem ter sidos definidos.



Devem ser revisados relacionamentos entre entidades:
o Entidades e relacionamentos devem ser definidos
claramente.
o Relacionamentos

expressos

no

modelo

devem

ser

equivalentes aos existentes entre objetos do mundo real
representados pelas entidades.


Devem ser verificados relacionamentos entre atributos e entidades.



Devem ser examinados relacionamentos entre entidade e entidades
especializadas.



Devem ser analisados os estados da entidade em seu ciclo de vida.

Na etapa do processo P1.5 do método de English (2009), existe uma
preocupação do autor com a qualidade dos modelos de dados e das bases de
dados geradas a partir destes modelos. As dimensões de qualidade do
modelo aparecem mais como elementos a revisar, para verificar se estão
adequados, mas sem muitos detalhes de como fazer.
O estudo de caso proposto analisará o modelo do sistema existente e o
modelo do novo sistema, como nas atividades propostas pelo autor em que
coloca atividades de avaliação do modelo legado e produzido recentemente.

2.2.3. Batini e Scannapieca (2006)
Em outra abordagem, Batini e Scannapieca (2006) incluem em seu
trabalho qualidade de dados e qualidade do modelo. Começam explicando
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alguns exemplos de consequências da falta de qualidade de dados para
justificar a sua importância. Mostram o exemplo simples de uma carta com
endereço errado até o exemplo catastrófico da explosão da Challenger
(ônibus espacial da NASA) ocorrido em 1986, envolvendo mais de dez
categorias de problemas de qualidade de dados.
Apresentam dimensões de qualidade de dados, como acurácia,
completude, consistência, atualidade. Incluem acessibilidade e qualidade da
fonte de dados como atributos de qualidade.
Comparam dimensões de qualidade de dados definidas por alguns
autores e identificam que existe alguma divergência. Segundo eles,
completude é definida de sete maneiras. A dimensão atualidade tem
diferentes nomes e significados para os diferentes autores.
Além de discutir a qualidade de dados, acreditam que o modelo,
produzido na primeira fase do desenvolvimento, é muito importante para o
projeto e uso da base de dados. Erros neste modelo podem propagar
incorreções para o sistema e por este motivo, devem ser corrigidos o mais
breve possível.
Mostram um exemplo, com duas formas de modelagem de Pessoa e
Endereço. Na primeira, Pessoa e Endereço estão na mesma tabela, sendo
que endereço contém elementos diferentes no mesmo campo (tipo de
logradouro, nome do logradouro, numero, CEP e cidade) conforme mostra o
Quadro 2 (a).
No modelo alternativo Quadro 2 (b) e (c), Pessoa está em uma tabela,
e Endereço em outra, com seus elementos separados em atributos; há
também uma tabela de relacionamento Quadro (d), que é composta pelo id da
pessoa e o id do endereço.
O primeiro modelo apresenta um problema de falta de normalização
colocando elementos diferentes no mesmo atributo (Endereço). Embora o
segundo modelo esteja mais normalizado, do ponto de vista de qualidade de
modelo, ele é mais complexo. Numa implementação real existe a necessidade
de verificar o custo/benefício das soluções de modelagem.
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Quadro 2 - Alternativas para definir o Modelo (1ª Alternativa: Quadro 2(a);
2ª Alternativa, Quadros 2(b), 2(c) e 2(d))
Pessoa
Id Nome
1 Lucas
2 Flavia
3 Pedro

Sobrenome Endereco
Av Tavares, 1234, 05075-040 Martins
São Paulo, SP
av Sumaré, 190, 05016-090 Petebon
São Paulo, SP
Rua Turiassu, 1891, 05005001Silva
São Paulo - SP
2(a)

Pessoa
Id Nome
1 Lucas
2 Flavia
3 Pedro
2(b)

Sobrenome
Martins
Petebon
Silva

Endereco
Id Tipo
1 Av
2 Av
3 Rua

Nome
Tavares
Sumaré
Turiassu
2(c )

Numero
1234
190
1891

Cep
05075-040
05016-090
05005-001

Cidade
São Paulo
São Paulo
São Paulo

EnderecoResidencial
IdPessoa IdEndereco
1
1
2
2
3
3
Fonte: Adaptado de Batini e Scannapieca (2006)

2(d)

Batini e Scannapieca (2006) apresentam sete dimensões de qualidade de
modelo:
1- Conformidade com relação à modelagem: está relacionada ao uso
correto dos elementos do modelo ao representar os requisitos.
Exemplo: Uma entidade chamada Pessoa e outra chamada
PrimeiroNome, com um relacionamento entre elas. Este modelo não
está correto, pois cada entidade deveria representar um conceito do
mundo real. Assim PrimeiroNome deveria ser um atributo da
entidade Pessoa.
2- Correta

representação

dos

requisitos:

está

relacionada

à

representação correta de requisitos por elementos do modelo. Por
exemplo, se Gerente e Departamento são entidades e cada
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departamento é chefiado por apenas um gerente e um gerente pode
chefiar apenas um departamento, então o relacionamento entre as
entidades deve ser um para um.
3- Minimização de representação de requisitos do modelo: qualquer
parte dos requisitos é representada apenas uma vez no modelo.
4- Completude: o modelo inclui todos os elementos conceituais
necessários para expressar os requisitos específicos.
5- Pertinência: é a verificação de que não existem elementos
conceituais desnecessários ou não pertinentes ao modelo.
6- Legibilidade: o modelo deve ser representado de maneira clara para
seu uso. Como o conceito de claro é subjetivo, em modelos como o
de Entidade Relacionamento a clareza se

aplica tanto à

diagramação do modelo quanto ao modelo por si só.


Regras para um diagrama mais claro:
o Cruzamento de linhas deve se evitado
o Símbolos gráficos devem ser incorporados a uma grade
o O número de dobras em linhas deve ser minimizado
o A área total do diagrama deve ser minimizada
o Estruturas hierárquicas, como generalizações, devem ser
posicionadas com a entidade mais geral numa posição superior
às entidades especializadas.
7- Normalização
Regras de normalização de banco de dados.






Primeira forma normal
Segunda forma normal
Terceira forma normal
Quarta forma normal
Forma Normal De Boyce-Codd

No estudo de caso proposto, como no trecho exposto de Batini e
Scannapieca (2006), serão verificadas as dimensões de qualidade de modelo
e a melhoria das dimensões de qualidade de dados cujos problemas estavam
relacionados à falta de normalização do modelo.
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Assim como Wang, Ziad e Lee (2000), Batini e Scannapieca (2006)
apresentam um modelo estendido com a inclusão de entidades representando
a qualidade de dados medida. Estas entidades possuem atributos de valor de
medida e descrição de medida e estão relacionadas com as entidades da
aplicação por meio de relacionamentos. Os modelos estendidos apresentados
por Wang, Ziad e Lee (2000), Batini e Scannapieca (2006), não serão
utilizados neste estudo, pois não fazem parte dos tipos de modelos que a
empresa utiliza em seus projetos de banco de dados.
As sete dimensões de qualidade de modelo de Batini e Scannapieca
(2006) serão utilizadas no estudo de caso.

2.2 4. Maydanchik (2007)
Com uma abordagem bem prática, Maydanchik (2007) apresenta um
guia para o projeto de qualidade contendo as fases: planejamento, preparo,
implementação e ajustes.
Explica como é desenvolvido o projeto de qualidade de dados
proposto:
Na fase de Planejamento, deve se definir o escopo do projeto, decidir
por um ponto específico, a base toda ou um processo corporativo na
empresa, verificar se é um projeto para ser executado uma única vez ou um
processo que irá acontecer várias vezes.
No Preparo, o principal objetivo é deixar tudo pronto para o projeto de
regras de qualidade de dados. Recomenda que seja utilizada uma área de
armazenamento e transformação dos dados. Neste momento procura-se
obter os modelos e o dicionário de dados para averiguação. Os modelos
descrevem a estrutura dos dados e estão classificados em quatro tipos: MER,
de Domínio (abstrações de alto nível dos objetos de negócios), de transição
de estados e dados temporais. É importante verificar se estão atualizados e,
caso contrário, se seria possível reconstruí-los a partir de opções conhecidas
como ‘engenharia reversa’ nos aplicativos de modelagem de dados (que
constroem o modelo a partir da base existente).
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Durante a implementação, as regras de qualidade de dados são
identificadas, projetadas e programadas.
O primeiro passo é a avaliação do estado real dos dados. Examinar
valores individuais de atributos e estatísticas nos valores agregados, valores
frequentes e distribuição de valores; identificar as chaves das entidades e
seus relacionamentos.
As regras de qualidade de dados são o ponto principal do processo de
qualidade de dados. Elas são classificadas em cinco categorias:
1- Restrição de atributos: Estabelece limites, ou valores para atributos
individuais. Inclui verificação de nulos ou valores padrão utilizados
quando não é fornecido nenhum valor e tipos de dados, máscaras,
restrições de tamanho e faixa de valores permitidos.
2- Integridade relacional: Aplica-se a múltiplos registros de acordo com os
relacionamentos entre entidades. Deve existir um valor chave para
identificar unicamente cada registro. Referências a dados de outras
tabelas devem ser garantidas de forma que só se permita inserir um
atributo, que é chave de outra tabela (chave estrangeira), se ele existir
na tabela original. Devem ser verificadas as regras de cardinalidade e
regras

de

herança

para

integridade

de

generalizações

ou

especializações.
3- Regras temporais: Aplicam-se a dados históricos ou padrões para
dados dependentes do tempo. Abrangem imposições de tempo e
valores padrões.
4- Dependência de estado: As regras são visualizadas num diagrama de
estados.
5- Dependência geral: São regras de dependência não descritas nos
elementos anteriores. São regras entre atributos, em que o valor de um
atributo restringe ou muda o valor de outro atributo.
Após identificadas, as regras devem ser codificadas e devem ser
projetadas de forma que seja possível executar novamente, num dado
momento, qualquer uma delas.
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Na fase de ajustes, verifica-se se nenhum problema passou despercebido.
Pessoas ligadas ao negócio devem validar amostras de dados que passaram
ou reprovaram nas regras de qualidade de dados, de forma a homologar o
processo que filtra os dados baseado nas regras de qualidade de dados
criadas.
A regra de qualidade de dados definida por “Restrição de Atributos” não
aparece no modelo; porém, pode ser implementada no banco de dados com
um valor default ou uma faixa de valores permitidos.
No estudo de caso proposto será realizada avaliação da qualidade de
dados (fases de planejamento e preparo e o primeiro item da implementação
que é a avaliação do estado atual dos dados); porém, não será realizado o
programa completo de qualidade de dados, pois o principal objetivo está
voltado para a qualidade do modelo.
Batini e Scannapieca (2006) mostram a relação entre qualidade de dados
e qualidade de modelo discutindo os dois assuntos. Wang, Ziad e Lee (2000)
e Batini e Scannapieca (2006) expressam esta afinidade com a sugestão de
modelos de dados estendidos (modelos de dados que tiveram um acréscimo
de elementos que representam a qualidade de dados) em seus trabalhos.
English (2009) mostra que há influência do modelo na qualidade dos dados
no processo P1, em que verifica a qualidade dos modelos de dados.
Maydanchik (2007) aborda implicitamente a associação entre modelo de
dados e qualidade de dados quando cita regras de integridade relacional
durante o processo de qualidade de dados.
As sugestões de revisão do modelo de English (2009) e a sugestão de
regra de Integridade Relacional de Maydanchik (2007) serão realizadas e
serão consideradas como revisões gerais do modelo.

2.3 Qualidade de modelo de dados
Os autores seguintes têm trabalhos relacionados à qualidade do
modelo de dados Serão apresentadas métricas de qualidade de modelo, bem
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como uma revisão de trabalhos sobre modelos de dados que ressaltam as
fraquezas dos trabalhos revisados e uma revisão de cinco trabalhos.

2.3.1 Métricas para avaliar qualidade do modelo de dados
2.3.1.1 Moody (1998)
Moody (1998) apresenta oito dimensões de qualidade e 25 métricas
associadas a estas dimensões:


Completude: relacionado com a representação de todos os requisitos
definidos pelo usuário. Segundo Moody (1998), é a dimensão mais
importante, pois se os requisitos expressos no modelo estiverem
incompletos ou incorretos, o sistema produzido provavelmente não irá
satisfazer os usuários (que solicitaram o desenvolvimento), não
importando o quão bem projetado e implementado este esteja.
o Métrica 1: Número de elementos representados no modelo que não
correspondem aos requisitos do sistema.
o Métrica 2: Número de requisitos que não estão representados no
modelo.
o Métrica 3: Número de elementos que correspondem aos requisitos,
porém estão definidos de forma incorreta.
o Métrica 4: Número inconsistências em relação ao processo de
negócio (funcionalidade). Deve ser gerada uma matriz CRUD (do
inglês, Create, Read, Update, Delete). Matriz em que as linhas são
as entidades, enquanto nas colunas são colocadas as funções e as
células de cruzamento são preenchidas com as letras C (Criação),
R (Leitura), U (Atualização) ou D (Exclusão), dependendo do que
for possível realizar para aquela entidade com aquela função. A
Matriz CRUD, do processo funcional do negócio, deve ser
comparada ao modelo de forma a identificar elementos faltantes ou
a mais.


Integridade: Garantia de que as regras serão obedecidas. A

integridade é definida pelo quanto às regras aplicadas aos dados (De
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negócio ou restrições de integridade) são garantidas pelo modelo.
Regras são necessárias para manter a consistência e integridade dos
dados armazenados além de garantir políticas do negócio. Todas as
regras que são aplicadas aos dados devem ser documentadas no
modelo para garantir a utilização destas por todas as aplicações que
utilizam a base de dados.
o Métrica 5: Número de regras (de negócios ou integridade
referencial) que não são impostas pelo modelo.
o Métrica 6: Número de restrições de integridade do modelo que não
correspondem às políticas do negócio. Regras incorretas


Flexibilidade: Capacidade/facilidade para lidar com mudanças no
negócio. O objetivo é que mudanças no negócio possam ser
refletidas com o mínimo de alterações, pois mudanças no modelo
podem ter impacto em todas as fases de desenvolvimentos
seguintes.
o Métrica 7: Número de elementos do modelo que estão mais sujeitos
a mudanças futuras.
o Métrica 8: Custo de uma mudança pós-implementação. Para cada
possível mudança, a probabilidade de ocorrência e o custo
estimado da alteração após a implementação do modelo.
o Métrica 9: Impacto estratégico das mudanças. Para cada possível
mudança, o impacto estratégico deve ser definido, expresso na
forma de uma classificação dado pelas pessoas de negócio sobre a
necessidade de reposta rápida às mudanças.



Compreensibilidade: Facilidade de compreensão do Modelo
Segundo Moody (1998), as propriedades de comunicação do
modelo são críticas para o esforço de modelagem. Embora o
modelo de dados tenha se mostrado muito efetivo para o projeto de
base de dados, para a comunicação com o cliente ele já não é
satisfatório.
o Métrica 10: Nota do usuário para compreensão
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o Métrica 11: Habilidade dos usuários de compreender corretamente
o modelo
o Métrica 12: Nota de compreensibilidade do desenvolvedor


Conformidade: Conformidade com as regras de modelagem de
dados
Envolve a representação correta sem redundâncias. Não devem
existir violações de padrões de diagramação, como violações de
nomes, por exemplo, entidades no plural, ou entidades sem
atributos. Formas normais de banco de dados devem ser
realizadas.
o Métrica 13: Número de violações das convenções de modelo de
dados
o Métrica 14: Número de infrações das formas normais
o Métrica 15: Número de casos de redundância no modelo



Simplicidade: É o modelo que contém o mínimo possível de tipos de
construções
Segundo Moody (1998), quanto mais simples for o modelo, mais
facilmente ele será entendido.
o Métrica 16: Número de entidades
o Métrica 17: Número de entidades e relacionamentos
o Métrica 18: Número de elementos construídos (entidades +
relacionamentos + atributos)



Integração:
Está relacionada com a consistência do modelo de dados e suas
conexões com os demais dados da empresa, com a verificação de
duplicidade de dados e conflitos (diferentes identificadores para o
mesmo dado) em relação a outros sistemas.
o Métrica 19: Número de conflitos entre o modelo de dados em
análise e o modelo de dados corporativo
o Métrica 20: Número de conflitos com os sistemas existentes
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o Métrica 21: Número de elementos de dados que estão duplicados
em relação a outros sistemas
o Métrica 22: Avaliação por pessoas de outras áreas quanto ao
atendimento das necessidades corporativas.


Implementabilidade:
Indica a facilidade de implementação do modelo de dados.
o Métrica 23: Avaliação de risco técnico de que o sistema não atenda
os requisitos de desempenho, baseado na proposta do modelo de
dados e na plataforma técnica.
o Métrica 24: Avaliação da probabilidade de que o sistema não ser
implementado no prazo previsto, baseado na proposta do modelo
de dados.
o Métrica 25: Custo estimado de implementação baseada no modelo
Moody (1998) conclui dizendo que este trabalho é uma extensão do

trabalho anterior de (Moody; Shanks, 1998), no qual foram apresentadas as
dimensões, e agora as métricas foram colocadas de forma a serem as mais
completas possíveis. Não se espera que sejam todas utilizadas na avaliação
de um modelo de dados. A seleção das métricas mais apropriadas deve ser
feita de acordo com o uso futuro.
A dimensão integração pressupõe a comparação com outros sistemas
ou com objetivos corporativos. Será verificada a integração com sistemas que
têm envolvimento direto com aquele usado neste estudo. Não será avaliada
neste trabalho a integração com o modelo corporativo, uma vez que este não
teve seu acesso disponibilizado.
Entre as métricas descritas por Moody (1998), algumas como a métrica
9, Impacto Estratégico das mudanças, não se aplicam a este estudo e os
motivos pelos quais não serão utilizadas estão expostos em mais detalhes na
seção 3.
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2.3.1.2 Genero et al. (2000)
Na abordagem de Genero et al. (2000) para avaliação de um modelo
de dados, são apresentadas métricas baseadas em complexidade estrutural:



Entidades
o Número total de entidades



Atributos
o Número total de atributos
o Minimização: cada aspecto dos requisitos é representado
uma única vez no modelo
o Número total de atributos compostos
o Número total de atributos multivalorados



Relacionamentos:
o Número total de relacionamentos
o Número total de relacionamentos M:N
o Número total de relacionamentos 1:N
o Número total de relacionamentos 1:1
o Número total de relacionamentos não binários
o Número de relacionamentos binários
o Número de relacionamentos de especialização/generalização
o Numero total de auto relacionamentos
o Número de relacionamentos redundantes

2.3.1.3 HOUY, C.; FETTKE, P.; LOOS, P (2012)

Os autores verificaram 42 trabalhos que medem ou indicam como
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medir a compreensibilidade de modelos. Observaram que não existe muito
consenso sobre como avaliar compreensibilidade. Apresentam uma tabela
com as 6 formas mais comuns utilizadas para medida adaptada no quadro 3.

Quadro 3- Formas mais comuns de medir compreensibilidade do modelo

Dimensões objetivamente mensuráveis

Dimensão
Subjetiva

Eficácia

Eficiência

Eficácia

Definição
Fornecida

Lembrar o
contexto
do modelo

Responder
corretamente
perguntas sobre
conteúdo do
modelo

Resolver
problema
baseado no
conteúdo do
modelo

Verificar o
conteúdo do
modelo

Tempo
necessário
para entender
o modelo

Percepção de
facilidade de
compreensão do
modelo

28 não

3

39

11

4

16

15

14 sim

Fonte: Adaptado de HOUY, C.; FETTKE, P.; LOOS, P (2012)

Tanto Moody (1998), Genero et al. (2000) como Batini e Scannapieca
(2006) propõem métricas ou propriedades para avaliar a qualidade do modelo
de dados que é um dos principais objetivos do estudo de caso deste trabalho.
No entanto, na literatura são apresentadas as métricas ou dimensões de
qualidade, mas não se mostra como realizar as medições. Na verificação de
formas de medida da compreensibilidade as 3 formas mais utilizadas foram
perguntas sobre o modelo, tempo para a compreensão do modelo e
percepção de facilidade de compreensão do modelo.

2.3.2 Avaliação de trabalhos sobre métricas de qualidade de modelo de dados

2.3.2.1 Piattini, Genero e Calero (2002)
No artigo de Piattini, Genero, Calero (2002), é feita uma sumarização e
comparação de cinco trabalhos de métricas de qualidade de modelo.
Discutem as divergências entre os autores sobre o que representaria
um modelo de dados com qualidade. Segundo eles, a maioria dos autores
listam propriedades desejáveis sem fornecer uma estrutura sistemática para
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avaliá-las. Ainda comentam que as listas de propriedades não são
estruturadas, têm definições imprecisas e têm sobreposição de conceitos.
Acreditam que as dimensões de qualidade não são suficientes para garantir a
qualidade na prática, então apresentam as métricas.
Segundo os autores, no processo de definição e validação das
métricas existem três passos gerais: (1) definição da métrica, (2) validação
teórica, e (3) validação empírica. Um passo pode alimentar o outro, num
processo interativo, levando a um aceite, melhoria, alteração ou descarte das
métricas propostas.
Para a definição de métricas uma forma é a utilização do paradigma
Objetivo/Questão/Métrica (O/Q/M), onde cada métrica é deduzida usando
uma abordagem “top-down” cobrindo três níveis: No nível conceitual os
objetivos são determinados, no nível operacional as questões são elaboradas,
e no nível quantitativo as métricas são definidas.
Usando a forma O/Q/M ou outra, a ênfase do objetivo do modelo deve
estar claramente conectada com os objetivos da empresa.
Tipos de métricas:
No texto também se destaca a diferença de dois tipos de métricas, as
abertas e as fechadas. Fechadas são aquelas métricas cujas medidas só
podem cair dentro de um intervalo de valores. Por exemplo, um valor entre 0
e 1, o número total de relacionamentos que são M:N, dividido pelo número
total de relacionamentos. Abertas são aquelas onde pelo menos um dos lados
da faixa de valores não está fixado, como o número total de entidades do
modelo.
As métricas são definidas para diferentes escopos: Pode ser para um
dos elementos do modelo, ou para o modelo todo. O número de atributos de
uma entidade, ou o número de atributos do modelo.
As métricas podem ser objetivas (calculadas a partir de um método
objetivo) ou subjetivas (como notas dadas pelos usuários ou clientes)
Validação Teórica:
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O principal objetivo da validação teórica é verificar se a ideia ou atributo
a ser medido é apropriadamente ponderado na medição, isso é feito pela
análise dos requisitos teóricos que devem ser satisfeitos quando se mede.
Validação Empírica
É necessário validação empírica para assegurar a utilidade das
métricas na prática. Para validação empírica são utilizados experimentos e
estudos de caso.
1- Gray et al. (1991 apud PIATTINI; GENERO; CALERO (2002)):
Propõem métricas quantitativas para facilitar a comparação e
permitir melhores escolhas.
A complexidade de um DER (Diagrama Entidade Relacionamento)
poderia ser medida pela Equação (1):
𝑛

∑(Ei )𝑐

(1)

𝑖=1

Onde:
1 < c e n = número de entidades

Fonte: Gray et al. (1991 apud PIATTINI; GENERO; CALERO (2002)):

E a complexidade da entidade i com Equação (2):
Onde:

Ei = Di · Fi

(2)

Di = complexidade da arquitetura de dados
Fi = complexidade funcional

Fonte: Gray et al. (1991 apud PIATTINI; GENERO; CALERO (2002)):

A complexidade da arquitetura de dados para a entidade i é:
Onde: 0 < a ≤ b
Ri = número de relacionamentos

Di = Ri (a · FDAi + b · NFDAi) (3)

FDAi = número de atributos funcionalmente
dependentes
NFDAi

= número

de

atributos

não

funcionalmente dependentes

Fonte: Gray et al. (1991 apud PIATTINI; GENERO; CALERO (2002)):

Os valores dos coeficientes a, b e c são muito dependentes de cada ERD;
assim, eles devem ser avaliados de acordo com cada situação particular. O
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valor da complexidade funcional Fi é assumido como sendo 1 para cada
entidade.

Onde:

0<a≤b
M = Ae x Ee + Re x Ae + Re x Ee
A3 x E3 + R3 x A3+ R3 x E3

Ri = número de relacionamentos
FDAi

= número de atributos funcionalmente

dependentes

NFDAi

= número

de

atributos

não

funcionalmente dependentes

Fonte: Gray et al. (1991 apud PIATTINI; GENERO; CALERO (2002)):

2- Kesh (1991 apud PIATTINI; GENERO; CALERO (2002)) acredita
que o modelo de dados é composto por componentes de ontologia e
comportamentais. Como o presente estudo não trata de ontologia, esta
métrica não será considerada.
3- Moody (1998): Avalia dimensões que influenciam a qualidade do
modelo

como

compreensibilidade,

completude,

integração,

conformidade,

simplicidade,

flexibilidade,
integração,

e

implementabilidade, conforme explicado em mais detalhes no item
2.3.1.1 deste trabalho.
4- Genero, M.; Piattini, M.; Calero, C.; Serrano M (2000): Definem
medidas de complexidade estrutural do modelo, conforme explicado
em maiores detalhes no item 2.3.1.2 deste trabalho.
5- Piattini et al. (2000 - apud PIATTINI; GENERO; CALERO (2002))
Apresentam métricas para avaliar a complexidade do modelo com
objetivo de estimar a manutenibilidade do modelo.
Na conclusão, Piattini, Genero e Calero (2002) enfatizam a importância
do modelo para o custo e a qualidade do produto final do software. Acreditam
que exista a necessidade de mais pesquisas teóricas e práticas na área de
medidas de modelo. Propõem que as métricas precisam de mais validação
em estudos de casos ou experimentos.
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2.3.2.2 Moody (2005)
Em outra avaliação, mais abrangente, de trabalhos sobre qualidade de
modelo de dados, Moody (2005) procurou trabalhos relacionados ao assunto
(aproximadamente 50) e, entre estes, verificou 42 estudos sobre qualidade de
modelo.
Na discussão sobre estes trabalhos fez os seguintes comentários:
1. Proliferação de propostas:
Aproximadamente 50 propostas foram publicadas: Se, por um lado, há
o interesse na pesquisa do assunto e uma solução tende a ser
encontrada, por outro, a existência de tantas propostas diferentes
mostra pouco progresso para um consenso.
2. Falta de testes empíricos
Cada proposta pode ser considerada uma teoria sobre o que é um
modelo de dados com qualidade e como ele pode ser avaliado. Moody
(2005) acredita que deva existir uma validação empírica e não só
justificação lógica com argumentos teóricos.
3. Falta de adoção dos métodos na prática
Nenhuma das propostas, até aquela época, tinha sido amplamente
aceita na prática e algumas não haviam sequer sido utilizadas fora do
ambiente de pesquisa.
4. Aplicabilidade das métricas
As propostas não têm todas o mesmo nível de aplicabilidade. Algumas
podem ser utilizadas somente para um modelo específico e outras
permitem uso para qualquer tipo de modelo de dados.
5. Falta de acordo na terminologia e conceitos
Uso de terminologia diferente para conceitos iguais ou similares.
6. Falta de métricas
A maioria dos trabalhos analisados não mostra como a qualidade deve
ser medida.
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7. Falta de processos de avaliação
Segundo o autor, na ISO 9000, procedimentos de gerenciamento da
qualidade, deveriam definir: Como e quando as inspeções deveriam ser
conduzidas e quem deveria estar envolvido e qual o seu papel.
Poucos trabalhos especificam como as avaliações de qualidade devem
ser conduzidas.
8. Falta de alternativas para melhoria
A maioria dos trabalhos verificados está voltada para a avaliação e não
mencionam como realizar um processo de melhoria dos modelos.
9. Utilização de modelos estáticos
Modelos estáticos foram os mais utilizados pelos métodos avaliados.
Os dinâmicos receberam, até então, pouca atenção, embora a
funcionalidade seja considerada por muitos como o item que mais
influencia a qualidade.
10. Produto e Processo
Em geral, os trabalhos verificam a qualidade do produto pronto e não
do processo de realização.
Esta avaliação identificou como uma fraqueza a falta de validações empíricas
de grande parte dos trabalhos e sugere a possibilidade de validações por
meio de:
1. Experimento de laboratório
2. Pesquisa-ação
3. Experimento de campo
4. Sondagem
5. Estudo de caso
A avaliação conclui que existe a necessidade de um consenso sobre
qualidade de modelo; porém, devido à quantidade de propostas que existem e
continuam a surgir, Moody (2005) acredita que, neste contexto, dificilmente
um padrão será atingido e assim pesquisadores e praticantes deveriam juntar
esforços para criação deste padrão.
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Moody (2005) discute as principais fraquezas das obras sobre
qualidade de modelo que ele analisou. A necessidade de validação empírica e
a falta de um método para avaliação das métricas apontadas por ele foram
grandes motivadores do deste estudo.
Nas avaliações comparativas de Moody (2005) e Piattini, Genero e
Calero (2002), além de compararem e discutirem os modelos que foram
utilizados em seus respectivos trabalhos, observaram necessidades ou
fraquezas nesta área de qualidade de modelo.

2.4 Quadros Síntese das Dimensões e Métricas de Qualidade de Modelo de
Dados
O quadro 4, a seguir, sintetiza todas as dimensões e métricas de
qualidade de modelo de dados apresentados no item 2.3. No quadro 4, a
coluna métrica para Batini e Scannapieca (2006) está vazia, porque estes
autores definiram as dimensões, mas não as métricas, no seu trabalho.
Quadro 4 (1ª Parte) - Dimensões e Métricas de Qualidade de Modelo de Dados
Conceito
Uso correto dos
elementos do modelo ao

Dimensão
Conformidade com
relação á modelagem

Métrica

Autor
Batini e
Scannapieca
(2006)

representar os requisitos
Representação correta de

Correta representação

requisitos por elementos

dos requisitos

Batini e
Scannapieca
(2006)

do modelo
Qualquer parte dos
requisitos é representada
apenas uma vez no

Minimização de
representação de

Batini e
Scannapieca
(2006)

requisitos no modelo

modelo
O modelo de dados inclui

Completude

Batini e
Scannapieca
(2006)

Pertinência

Batini e
Scannapieca
(2006)

todos os elementos
conceituais necessários
para expressar os
requisitos
É a verificação de que não
existem elementos
conceituais
desnecessários ou não
pertinentes ao modelo
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Quadro 4 (2ª Parte) - Dimensões e Métricas de Qualidade de Modelo de Dados
Conceito

Dimensão

Métrica

O modelo deve ser

Legibilidade

Batini e
Scannapieca
(2006)

Normalização

Batini e
Scannapieca
(2006)

representado de maneira

Autor

clara para seu uso.
Regras de normalização
de banco de dados
O modelo tem toda a

Completude

Métrica 1: Número de elementos

informação necessária

representados no modelo que não

para representar os

correspondem a requisitos do sistema.

requisitos

Métrica 2: Número de requisitos que não

Moody
(1998)

estão representados no modelo.
Métrica 3: Número de elementos que
correspondem aos requisitos, porém estão
definidos de forma incorreta.
Métrica 4: Número de inconsistências em
relação ao processo de negócio.
A integridade é definida

Integridade

Métrica 5: Número de regras de negócios

pelo quanto às regras

que não são impostas pelo modelo.

são aplicadas aos dados

Métrica 6: Número de restrições de

Moody
(1998)

integridade do modelo incorretas.
Capacidade/facilidade

Flexibilidade

Métrica 7: Número de elementos do modelo

para lidar com mudanças

que estão mais sujeitos a mudanças futuras.

no negócio

Métrica 8: Custo de uma mudança pós-

Moody
(1998)

implementação. Para cada possível
mudança, a probabilidade de ocorrência e o
custo estimado da alteração após a
implementação do modelo.
Métrica 9: Impacto estratégico das
mudanças. Para cada possível mudança, o
impacto estratégico deve ser definido,
expresso na forma de uma classificação.
Facilidade de

Compreensibilidade

compreensão do Modelo

Métrica 10: Nota do usuário para

Moody

compreensão

(1998)

Métrica 11: Habilidade dos usuários de
compreender corretamente o modelo
Métrica 12: Nota de compreensibilidade do
desenvolvedor
Conformidade

com

as

Conformidade

Métrica 13: Número de violações das

Moody

regras de modelagem de

convenções de modelo de dados

(1998)

dados

Métrica 14: Número de infrações das formas
normais
Métrica 15: Número de casos de
redundância no modelo
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Quadro 4 (3ª Parte) - Dimensões e Métricas de Qualidade de Modelo de Dados
Conceito
Complexidade Estrutural

Dimensão
Simplicidade

Métrica

Autor

Métrica 16: Número de entidades

Moody

Métrica 17: Número de entidades e

(1998)

relacionamentos
Métrica 18: Número de elementos
construídos (entidades + relacionamentos +
atributos)
Consistência do modelo

Métrica 19: Numero de conflitos entre o

Moody

de dados com os demais

Integração

modelo de dados em análise e o modelo de

(1998)

dados da empresa

dados corporativo
Métrica 20: Número de conflitos com os
sistemas existentes
Métrica 21: Número de elementos de dados
que estão duplicados em relação a outros
sistemas
Métrica 22: Avaliação por pessoas de outras
áreas quanto ao atendimento das
necessidades corporativas

Indica a facilidade de

Métrica 23: Avaliação de risco técnico de

Moody

implementação do modelo

Implementabilidade

que o sistema não atenda os requisitos,

(1998)

de dados

baseado na proposta do modelo de dados e
na plataforma técnica.
Métrica 24: Avaliação da probabilidade de
que o sistema não seja implementado no
prazo previsto, baseado na proposta do
modelo de dados.
Métrica

25:

Custo

estimado

de

implementação baseada no modelo
Complexidade Estrutural

Complexidade Estrutural

do MER

Número total de atributos
Número total de atributos compostos

Genero et
al. (2000)

Número total de atributos multivalorados
Número total de relacionamentos
Número total de relacionamentos M:N
Número total de relacionamentos 1:N
Número total de relacionamentos 1:1
Número total de relacionamentos não
binários
Número total de relacionamentos binários
Número total de relacionamentos de
especialização/generalização
Número total de auto relacionamentos
Número de relacionamentos redundantes

Fonte: Lista de todas as dimensões e métricas de qualidade do modelo retiradas da
literatura e expostas neste Estudo
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2.5 Similaridades de Métricas
Nas dimensões e métricas apresentadas no item 2.3 e sintetizados no
quadro 4 (Partes 1, 2 e 3) há similaridade de conceito entre certas dimensões
de diferentes autores e também similaridade entre uma dada dimensão de um
autor e uma métrica de outro.
Por exemplo, a dimensão “Simplicidade” de Moody (1998) é similar,
embora menos ampla, que a dimensão “Complexidade Estrutural do MER” de
Genero et al. (2000).
Já a dimensão “Normalização” de Batini e Scannapieca (2006) é similar
à métrica “Número de infrações das formas normais” de Moody (1998) que
está inserida na sua dimensão “Conformidade”.
No estudo foram comentados alguns autores que apresentam métricas
sobre complexidade estrutural de modelo de dados. O quadro 5 mostra estes
autores.
Quadro 5 - Autores de Complexidade Estrutural do modelo de dados
Dimensão

Autor

Dimensão

Autor

Dimensão

Autor

Dimensão

Autor

Simplicidade

Moody
(1998)

Complexidade
Estrutural
do MER

Genero,
et
al.
(2000)

Complexidade
Estrutural

(Gray et
al.(1991)
apud
PIATTINI;
GENERO
CALERO
(2002))

Complexidade
Estrutural

(Piattini et
al. (2000)
apud
PIATTINI;
GENERO
;CALERO
(2002))

Fonte: Elaborado pela Autora

No quadro 5 foram apresentados todos os autores que constam deste estudo
e que propõem métricas de complexidade estrutural. O estudo mostra com
mais detalhes os trabalhos de Moody (1998) e Genero et al. (2000) e entre
este dois foi escolhido o segundo para esta dimensão, pois ele possui mais
métricas.
Os dois últimos autores são citados dentro do trabalho de Piattini, Genero e
Calero (2002) e nem entraram no quadro 3 exibido na seção 2.4 síntese de
métricas.
Os quadros 6 e 7 apresentam todas as similaridades entre dimensões,
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ou dimensões e métricas, detectadas com relação aos trabalhos dos autores
indicados no quadro 4.
Quadro 6 - Conceitos similares entre Dimensões
Dimensão

Autor

Dimensão

Autor

Compreensibilidade

Moody
(1998)

Legibilidade

Batini
e
Scannapieca
(2006)

Completude

Moody
(1998)

Completude

Batini
e
Scannapieca
(2006)

Dimensão

Autor

Fonte:Elaborado pela Autora
O quadro 7 apresenta dimensões que são equivalentes a uma dada métrica
Quadro 7 - Similaridades entre uma dada Métrica e uma Dimensão
Autor

Dimensão

Métrica

Autor

Dimensão

Moody

Completude

Números de
elementos que
correspondem
aos requisitos,
porem estão
definidos de forma
incorreta.

Batini
e
Scannapieca
(2006)

Correta

Número de
violações das
convenções de
modelo de dados

Batini
e
Scannapieca
(2006)

Conformidade

Número de
infrações das
formas normais

Batini
e
Scannapieca
(2006)

Normalização

Conformidade

Número de casos
de
redundância
no modelo

Batini
e
Scannapieca
(2006)

Minimização
de representação de requisitos no modelo

(1998)

Moody

Conformidade

(1998)

Moody
(1998)
Moody
(1998)

Autor

Dimensão

Genero
et al.
(2000)

Minimização

representação
dos requisitos

Conformidade
com relação à
modelagem

Fonte:Elaborado pela Autora

É importante ressaltar estas similaridades, pois isso afeta a decisão da
escolha das dimensões e métricas que serão utilizadas para análise da
qualidade dos modelos de dados dos Sistemas A e B, objeto deste trabalho.
Para os conceitos similares entre Moody (1998) e Batini e Scannapieca
(2006) este estudo utiliza os conceitos e nome dados por Moody (1998) já que
ele define também a métrica. Exceto, para o conceito de Normalização, dado
por Batini e Scannapieca (2006), que por ser uma atividade inerente de banco
de dados, foi considerado como uma dimensão em separado e não somente
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uma métrica dentro da dimensão conformidade, conforme define Moody
(1998).
2.6 Conclusão
Um modelo de dados de boa qualidade evita problemas de
manutenções para adequação futuras que teriam um custo elevado e
consumiriam tempo inicialmente não previsto no projeto. Nesta seção foram
apresentados trabalhos de

Batini e Scannapieca (2006), Moody (1998) e

Genero et al. (2000), que contribuem com dimensões e métricas de qualidade
de modelo de dados. Foi realizada uma redução das métricas baseada em
conceitos similares.
Os autores Piattini, Genero e Calero (2002) acreditam que exista a
necessidade de mais pesquisas na área de qualidade de modelo de dados.
Moody (2005) expõe fraquezas, dentre as quais a falta de testes empíricos e
a falta de método para realização das medidas, que motivaram bastante a
realização deste estudo.
Neste capítulo foram apresentadas abordagens de Qualidade de
Dados que serão utilizadas para o desenvolvimento deste estudo. Do trabalho
de Wang, Ziad e Lee (2000) serão avaliadas as dimensões de qualidades dos
dados das bases resultantes dos modelos do estudo de caso. Maydanchik
(2007) auxilia a avaliação do perfil e qualidade de dados e tipo de regras de
qualidade necessárias.
Larry English (2009) contribui na definição e ordem dos processos de
qualidade de dados e na revisão dos conteúdos de definições de dados. No
caso do estudo de caso, somente a revisão de definição de dados comentada
em seu trabalho será realizada.
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3 DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE
MODELO DE BANCO DE DADOS COM A SELEÇÃO DE DIMENSÔES E
MÉTRICAS E SUA FORMA DE MEDIÇÃO

3.1 Introdução
Esta seção apresenta o contexto do estudo de caso deste trabalho, e
desenvolve o método de análise de qualidade de modelo de banco de dados
com a seleção das dimensões e métricas de qualidade e a forma de medida
destes parâmetros. A seção 3 fornece os subsídios para a análise da
qualidade do modelo de dados que é realizada nas seções 4 e 6, e a
avaliação da qualidade de dados nas seções 5 e 7, de dois sistemas de uma
empresa jurídica, conforme mostrado na figura 4. Esta figura ainda apresenta
a conexão das seções 8 e 9, que contém, respectivamente, a proposta de um
modelo melhorado e o encerramento do trabalho com as conclusões gerais.

Figura 4 - Etapas da organização do Estudo de Caso
Empresa Judiciária

Sistema A

Sistema B

Seção
4 Análise da
Qualidade do
modelo de banco de
dados do Sistema
Existente
(Sistema A)

Seção
6
Análise da
Qualidade do
modelo de banco de
dados do Sistema
Novo ( Sistema B )

Seção
5

Seção
7

Avaliação da
Qualidade dos
dados da base do
Sistema Existente
(A)

Fonte: Elaborado pela autora

Avaliação da
Qualidade dos
dados da base do
Sistema Novo (B)

Seção
8
Proposta de modelo
de banco de dados
Melhorado

Seção
9
Análise geral e
Conclusões
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É importante ressaltar que, neste estudo, o aspecto principal é a
análise da qualidade de modelo de dados de banco de dados.

3.1.1 Contexto do Estudo de Caso
Serão avaliados o sistema existente, em uso por aproximadamente 5
anos (Sistema A) e o sistema novo (Sistema B), já implantado em 8 unidades
da empresa, criado para substituir o existente. Ambos têm, inicialmente, o
mesmo objetivo geral de dar suporte e viabilizar o serviço prestado descrito
na figura 5.
Figura 5 - Processo de Negócio da Empresa cenário do estudo

Fonte: Elaborado pela Autora

O sistema B tem novos requisitos, pois, além do atendimento, ele deve
registrar a distribuição do processo jurídico e o acompanhamento do mesmo.
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Para permitir uma comparação entre os modelos este estudo utiliza apenas a
parte em que os sistemas são equivalentes.
Os modelos foram gerados em uma empresa jurídica especializada no
atendimento a clientes de baixa renda. Criada em 2006, atualmente possui
aproximadamente 40 pontos de atendimento em várias cidades do estado de
São Paulo. A empresa trabalha com funcionários administrativos e
funcionários da área de direito (advogados e estagiários). As funcionalidades
do sistema abrangem o cadastro de cliente, do problema jurídico, possíveis
testemunhas, ocasionais representantes legais envolvidos e contrapartes.
Durante a edição deste trabalho o sistema B vem sendo implantado
nas unidades da empresa e a previsão é de que até outubro de 2015 ele
tenha sido implantado em todas suas unidades.

3.2 Seleção das métricas de qualidade de modelo aplicadas ao caso
Das métricas expostas na seção Fundamentação Teórica, a seguir são
separadas aquelas utilizadas e as não aplicadas.

3.2.1 Métricas utilizadas para este estudo.
Do conjunto de métricas de qualidade de modelo de dados de banco
de dados, e dimensões associadas, resumidas no item 2.4, foram
selecionadas as métricas que se aplicam ao estudo de caso deste trabalho,
em função dos seguintes condicionantes:
a) Natureza do negócio da empresa.
b) Documentos disponibilizados pela empresa jurídica.
c) Seleção de um conjunto compacto de dimensões e métricas, objetivos
e claros, sem as redundâncias e similaridades expostas no item 2.5.
d) Inclusão

apenas

de

dimensões

com

métricas,

melhorando

a

objetividade da medida.
A dimensão em que a métrica se encontra foi indicada no Quadro 8, a
seguir, para deixar claro a qual dimensão a métrica incluída pertence.
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No quadro 8 são apresentadas as dimensões de qualidade e métricas
utilizadas neste estudo para analisar a qualidade dos modelos. E métricas
não aplicadas ao estudo constarão do Quadro 9 no próximo item.

Quadro 8 - Dimensões e métricas de qualidade de modelo de dados utilizados
neste estudo
Dimensões

Métricas

Autor

Número de elementos representados no modelo que não
correspondem a requisitos do sistema

Completude

Número de requisitos que não estão representados no
modelo

Moody (1998)

Número de elementos que correspondem aos requisitos,
porém estão definidos de forma incorreta.
Número de inconsistências em relação ao processo de
negócio
Integridade

Número de regras de negócios e integridade que não são
representadas pelo modelo

Moody (1998)

Número de restrições de integridade do modelo incorretas
Normalização
Conformidade

Número de infrações das formas normais (1FN, 2FN e 3FN)
Número de violações das convenções de modelo de dados
Número de casos de redundância no modelo

Compreensibilidade Nota de compreensibilidade do desenvolvedor

Moody (1998)
Moody(1998)
Moody (1998)

Número de conflitos com outros sistemas
Integração

Número de elementos duplicados em relação a outros
sistemas

Moody (1998)

Número total de entidades
Número total de atributos
Número total de atributos compostos
Número total de atributos multivalorados
Número total de relacionamentos
Complexidade
Estrutural

Número total de relacionamentos M:N
Número total de relacionamentos 1:N

(Genero, Piattini,
Calero e Serrano
2000)

Número total de relacionamentos 1:1
Número total de relacionamentos não binários e não binários
Número total de relacionamentos
especialização/generalização
Número total de auto relacionamentos
Número de relacionamentos redundantes

Fonte: Métricas que serão utilizadas neste estudo – quadro elaborado pela Autora
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3.2.2 Métricas não aplicadas neste estudo.
As métricas que não se aplicam a este estudo de caso são indicadas
no quadro 9. A dimensão associada à métrica foi para deixar claro a qual
dimensão a métrica excluída pertence.
Quadro 9 - Resumo das métricas de qualidade de modelo de dados não
utilizados neste estudo de caso
Dimensões
Compreensibilidade

Justificativa

Integração

Métricas
Nota do usuário para compreensão do modelo
Habilidade dos usuários de compreender corretamente o modelo

Autor
Moody
(1998)

Para a comunicação com os clientes/usuários, que não familiarizados com
questões de informática, foi usado o modelo de processo de negócio que mostra
as atividades e pessoas envolvidas com elas e não foi usado o modelo de dados.
Assim não será utilizada a nota do usuário para compreensibilidade do modelo
de dados, uma vez que eles não viram este modelo.
Numero de conflitos entre o modelo de dados e o modelo de
dados corporativo
Avaliação por pessoas de outras áreas quanto ao atendimento das

Moody
(1998)

necessidades corporativas
O modelo de dados corporativo não foi disponibilizado para consulta, e da
mesma forma, por não existir o contato com pessoas de outras áreas, somente
Justificativa

os clientes e os usuários finais (durante a implantação), as métricas

de

integração acima não serão utilizadas.

Flexibilidade

Número de elementos do modelo que estão mais sujeitos a
mudanças futuras
Custo de uma mudança pós-implementação
Impacto estratégico das mudanças

Moody
(1998)

A flexibilidade em alguns contextos de mudança frequente, como no caso de
regras de cálculo de impostos, deve receber uma importância maior. Porém, no
domínio de cadastro jurídico deste estudo, as alterações nos procedimento são
Justificativa

raras, sendo mais comum a inclusão de uma nova ocorrência em estruturas já
existentes, como por exemplo, um novo tipo de ação jurídica, sendo necessário
só o cadastro deste novo tipo ação. Portanto, as métricas de flexibilidade, não
serão consideradas.
Avaliação de risco técnico de que o sistema não atenda os
requisitos de desempenho

Implementabilidade

Avaliação do risco de implementação além do prazo previsto
Custo estimado da implementação baseado no modelo

Moody
(1998)

Os bancos de dados deste estudo e seus respectivos sistemas já existem, ou
Justificativa

seja, já foram implementados. Desta forma as métricas relacionadas à
implementabilidade não serão aplicadas ao estudo de caso.

Fonte: Métricas que não serão utilizadas neste estudo - quadro elaborado pela
autora
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As dimensões de Batini e Scannapieca (2006), não possuem métricas e
têm conceitos similares a outros conforme descrito em 2.5, que foram
escolhidos no item anterior 3.2.1., assim não serão aplicados a este
estudo.

3.3 Método com formas de medida das métricas de qualidade de modelo.

Neste item serão indicadas as métricas e sua forma de medida. Para
melhorar a utilização das métricas, que são medidas pela contagem de um
determinado item, o resultado será convertido em porcentagem em relação ao
total do item. Por exemplo, se na completude, para a medida que verifica
número de requisitos atendidos, existem 10 requisitos e foram atendidos 8,
será considerado que a medida possui 80% de requisitos atendidos.
Para a criação de um método de medida da qualidade de modelo que
pode ser aplicado a diversos tipos de modelos de dados, serão consideradas
inclusive as medidas que não serão aplicadas ao estudo de caso proposto.
A Indicação (*) lembra que esta dimensão ou medida não será utilizada
neste estudo de caso

3.3.1 Completude

Os requisitos normalmente são expressos na forma de atividades que o
software deve conseguir realizar. Como o banco de dados é responsável por
manter a informação e permitir uma consulta eficiente, é necessário verificar
se existe, ou se é permitido cadastrar toda a informação para que os
requisitos ou processo de negócio sejam executados.
Método de medida:
a-) Deve ser montada a lista dos itens que precisam estar
expressos no modelo. Esta lista em geral é derivada da verificação
dos requisitos. Para cada atividade prevista, uma série de
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informações

deve

ser

recuperada

ou

arquivada.

Existem

informações indiretas que estão relacionadas e que devem estar
disponíveis para associação com a informação principal. Por
exemplo, considere Pessoa como sendo a informação principal, e a
pessoa possuiu um estado civil. Será necessário escolher um dos
possíveis estados civis para a Pessoa. Assim, além de armazenar a
informação de Pessoa, é necessário guardar informações sobre
valores possíveis para estado civil, de forma que estejam
disponíveis para uma associação.
b-) Confrontar a lista com o modelo por meio de inspeção visual, e
averiguar se existe toda a informação necessária para possibilitar a
realização das atividades.
c-) Conforme sugestão de Moody (1998), criar a matriz CRUD
(Criação, Leitura, Atualização, Exclusão), na qual linhas são tabelas
e colunas são requisitos/funções e no cruzamento são preenchidas
com operações do CRUD.
d-) Contabilizar o valor das métricas (porcentagem em relação ao
total)


(Número de elementos representados no modelo que não correspondem
a requisitos do sistema / Número de elementos representados no modelo)
× 100.



(Número de requisitos que não estão representados no modelo / Número
de requisitos) × 100.



(Número de elementos que correspondem aos requisitos, porém estão
definidos de forma incorreta / Número de elementos que correspondem
aos requisitos) × 100.



Número de inconsistências em relação ao processo de negócio: Esta
última métrica de completude é uma visão geral em relação às métricas 1
e2

Método de medida específico:
No caso dos sistemas analisados não estão disponíveis
documentos de requisitos solicitados pelos usuários que financiaram o
desenvolvimento. Desta forma, para o caso dos sistemas em estudo foi
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montada a lista a partir do processo de negócio. Os requisitos ou
processos de negócio podem ser subdivididos e analisados para que
seja possível identificar que tipo de informação é necessária para que o
requisito seja atendido.

3.3.2 Integridade

Integridade Referencial garante que só existiam referências a dados
que estão cadastrados na tabela de origem. Além delas, podem ser criadas
regras que estabeleçam as regras de negócio no cadastro dos dados ou na
recuperação. Como, por exemplo, a regra de negócios que afirma que um
dado CPF não pode existir na tabela de advogados e também na tabela de
Clientes. Assim inconsistências são evitadas.
Método de medida:
Por meio de inspeção visual no modelo lógico.
a-)

Conferir

relacionamentos-

Listar,

verificar

as

chaves

estrangeiras, as tabelas e as cardinalidades.
b-) Verificar se todos os campos que seriam chaves estrangeiras
estão ligados pelos relacionamentos às tabelas de origem.
c-) Listar regras de negócio que devem ser expressas no modelo e
confrontar.
(Regras do negócio + Regras de Integridade Referencial)
d-) Anotar o valor das métricas (porcentagem em relação ao total).


(Número de regras de negócios que não são representadas pelo modelo /
Número de regras de negócios que deveriam ser representadas pelo
modelo) × 100.



(Número de regras de Restrições de integridade incorretas / Número de
regras ide integridade existentes no modelo) × 100.
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3.3.3 Normalização

De forma geral acredita-se que a normalização até a terceira forma
normal é suficientemente adequada, embora existam mais formas normais.
Poucos projetistas de bancos de dados se preocupam em realizar uma
normalização acima da 3ª forma normal. Neste estudo será utilizada uma
normalização até a 3ª forma normal.

1ª forma normal
“Uma tabela estará na 1FN, se e somente se, todas as colunas tiverem apenas
valores atômicos, ou seja, se cada coluna só puder ter um valor para cada linha na
tabela” (Teorey, Lightstone, Nadeau, Jagadish (2007)).

2ª forma normal
“Uma tabela estará na 2FN, se e somente se, ela estiver na 1FN e os atributos não
chaves forem totalmente dependentes da chave primária” (Teorey, Lightstone,
Nadeau, Jagadish (2007)).

3ª forma normal
“Uma tabela estará na 3FN, se e somente se, ela estiver na 2FN e para cada
dependência funcional não trivial XA, onde X e A são atributos simples ou
compostos, uma das duas condições precisa ser mantida: ou o atributo X é uma
superchave, ou o atributo A é membro de uma chave candidata” (Teorey, Lightstone,
Nadeau, Jagadish (2007)).

Método de medida:
a-) Verificação se as tabelas estão na 1ª , 2ª , 3ª forma normal
(1FN, 2FN, 3FN).
b-) Se não atenderem, para cada forma normal, preencher
quantas tabelas não atenderam e em qual forma normal e gerar
a porcentagem baseada no número de tabelas com violação de
forma normal e o total tabelas.
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Forma Normal

% de violação

Qtde de tabelas
Envolvidas
Total

1FN
2FN
3FN

%
%
%

Fonte: Elaborado pela autora


(Número de tabelas que têm violações de regras de formas normais, sumarizadas
por tipo de forma normal / Numero de tabelas) × 100

3.3.4 Conformidade

A Conformidade está relacionada como uso correto das técnicas de
modelagem. As regras se aplicam a convenções de diagramação, regras de
composição (ex.: cada tabela deve possuir uma chave primária), padrões de
nomes. Além disto, a conformidade garante que o modelo não contenha
redundâncias.
Convenções Sintáticas: Apresentadas pelo conjunto de símbolos e
seus nomes. Cada uma das modelagens pode ser descrita em função de sua
sintaxe para representar tabelas, atributos, relacionamentos e demais
elementos possíveis. Deve obedecer às regras de modelagem, utilizando
apenas elementos de modelagem reconhecidos (HAY, 2013). Devem ser
verificadas as regras de nomeação de elementos.
Posicional: Hay (2013) sugere que regras podem ser aplicadas para
definir a maneira como os símbolos da notação adotada são arranjados na
página,

por

exemplo,

generalização/especialização

o

alinhamento
tem

usual

generalizações

conhecido
acima

de

como
suas

especializações.
Em algumas empresas são definidas regras para modelo de dados
(Corporativas), contendo, por exemplo, padrões de abreviações que poderão
ser utilizados para nomeação de atributos, ou padrões de nomes para
tabelas.
Método de medida:
a-) Dadas as regras, verificar as não conformidades.
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b-) Anotar tipo e quantidade de não conformidades em relação ao
total.


Número de violações às convenções do modelo de dados



Segundo Moody (1998) as violações das convenções de modelo de dados podem
estar divididas em: Violações nos padrões de diagramação (por ex., o uso de
generalização\especialização fora do padrão usual); Violações nos padrões de
nomes (por ex., tabelas com nomes no plural); Chaves Primárias inválidas (não
únicas); Formas de construção inválidas (tabelas sem atributos, ou subtipos
sobrepostos); Definições incompletas dos elementos (por ex., definições de
tabelas incorretas). Por isso, foram calculadas as porcentagens conforme
indicado abaixo.
(Violações nos padrões de diagramação / Total de elementos do tipo no qual

houve violação) × 100;
(Violações nos padrões de nomes / Número total do elemento que está sendo
considerado) × 100; Pode ser feito para atributos e\ou tabelas
(Chaves Primárias inválidas / Número total de chaves primárias) × 100;
(Formas de construção inválidas / Número total de tabelas) × 100;
(Definições incompletas dos elementos / Número total do tipo de elemento
incompleto) × 100.

Para um modelo sem ambiguidade deve ser observada a minimização
de

elementos

ou

conceitos,

retirando-se

aqueles

repetidos

ou

desnecessários. Importante ressaltar que este conceito é diferente da
normalização que também reduz ambiguidades; porém, aqui podem ser
consideradas tabelas, que embora tenham nomes diferentes referem-se à
mesma informação, ou relacionamentos desnecessários, pois seria possível
chegar à mesma conectividade por meio de outros relacionamentos
existentes.
Método de medida:
a-) Pela inspeção visual, identificar se um conceito ou
elemento está expresso mais de uma vez.
b-) Anotar a quantidade e o tipo de elementos não
minimizados, caso existam.
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(Número de instâncias de redundância/ total de Elemento redundante) × 100;

Por ex (numero de relacionamentos redundantes por número
total de relacionamentos)

3.3.5 Compreensibilidade

O modelo de dados é utilizado para o projeto e desenvolvimento de
Banco de Dados e para o entendimento de onde buscar ou guardar a
informação pela equipe de desenvolvimento. Frequentemente o usuário não
foi apresentado ao modelo de dados do sistema que vai utilizar.
Caso o usuário tenha conhecido o modelo de dados e se queria medir
a sua compreensibilidade o método de medida é informado a seguir.
Método de medida da compreensibilidade por parte dos usuários:
a-) A Compreensibilidade do modelo pelos usuários deve ser verificada
pela simulação da extração ou armazenamento de informações para
exemplos fornecidos por eles.
Por exemplo, o usuário conta um exemplo que ocorre com certa
frequência: Maria indica José, de quem foi namorada, como pai de seu filho
Carlos e pede pensão alimentícia. Maria, José e Carlos são pessoas. Existem
relacionamentos entre eles. Maria foi namorada de José. José é pai de Carlos
e Maria é mãe de Carlos. A ação jurídica solicitada é a pensão alimentícia.
Este exemplo mostra a necessidade de armazenamento de pessoas, relações
e ação jurídica.
b-) O usuário deve conseguir indicar em quais tabelas as informações
serão armazenadas. Anotar para cada exemplo a porcentagem de erros do
usuário. Neste exemplo, se o usuário indicasse as 2 tabelas, o usuário teria
feito 1 erro, ou seja, 1/3 => 33% de falta de compreensibilidade para este
exemplo.
c-) Realizar uma média de porcentagens em relação ao número de
exemplos.
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Supondo que os erros dos usuários tenham sido contabilizados em
50%, 75% e 60% para os 3 exemplos fornecidos. A média será de 61,6%.
Faz parte da compreensibilidade do modelo a existência de Dicionário
de dados atualizados.

Método de medida da falta de compreensibilidade por parte dos
desenvolvedores:
A verificação de compreensibilidade deve ser realizada por meio de um
pequeno questionário e percepção de facilidade de entendimento do
modelo, conforme realizado em 39 e 15, respectivamente, dos 42 artigos
sobre compreensibilidade verificados por HOUY; FETTKE e LOOS (2012).
a-) Deve ser feito um pequeno questionário que verifica a compreensão
do modelo por parte dos desenvolvedores. Este deve conter perguntas
que avaliam uso do conteúdo do modelo, diagramação e uso de
nomenclatura. Seguindo a sugestão fornecida no artigo que trata da
compreensibilidade de modelo (FIGL; LAUE, 2011), utilizar perguntas com
duas opções de resposta, sendo uma delas correta e a outra errada.
b-) Deverão ser contabilizados os erros ( uma vez que queremos medir
a falta de compreensibilidade) para gerar a nota desta avaliação e a média
das avaliações irá gerar a nota dos questionários.
c-) A parte da subjetiva da percepção de compreensibilidade do modelo
pelos desenvolvedores deve ser feita utilizando uma escala de
compreensão. A média irá gerar a nota da percepção.
Para a percepção de facilidade de entendimento foi adaptada a Escala
Hedônica, que é uma escala usada para medir a preferência, prazer,
paladar, apreciação e outras experiências sensoriais e emocionais de
usuários de um produto (FEINBERG; KINNEAR; TAYLOR, 2012).
A escala hedônica é utilizada para medida da reação humana como
elemento indireto para avaliar o produto. É uma das técnicas mais usadas
para medir a aceitação de um produto. A figura 6 apresenta um exemplo
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de uma representação da escala hedônica usada para uma validação de
alimentação escolar.
Baseado na Escala Hedônica foi usada uma escala de 5 pontos para
mensurar a facilidade de compreensão do modelo de dados. Nesta escala,
os pontos partindo da pior avaliação até a melhor, são: Muito Difícil, Difícil,
Regular, Fácil e Muito Fácil. Em uma reunião devem ser distribuídos os
modelos para que os participantes possam avaliar a compreensibilidade,
explicando que a ideia é avaliar o modelo, verificando o quanto ele seria
compreensível para a possibilidade de trabalho no projeto. A avaliação
deve ser anônima.
Figura 6- Exemplo de Escala Hedônica de 5 pontos para
determinar a aceitação de alimentação escolar

Odiei

5

Não gostei Indiferente

4

3

Gostei

Adorei

2

1

Fonte: Traduzido de DA CUNHA, et al. 2013

d-) Deve ser feita a média das medidas para gerar um valor para esta
medida.


Avaliação de Questionário = (((Soma dos erros dos questionários) / (Número de
desenvolvedores que responderam o questionário do o modelo ×10)) ×100)
Assim é gerada a falta de compreensibilidade medida pelos questionários



Avaliação de Percepção = ((Soma das notas de compreensibilidade
desenvolvedores / Número de desenvolvedores que avaliaram o modelo) -1) × 25



Falta de compreensibilidade = (Soma das notas de questionário e percepção/2)

3.3.6 Integração

Método de medida:

dos
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a) Verificar quais sistemas interagem com o sistema em estudo e
quais informações estão duplicadas.
b) Verificar possíveis conflitos, como se uma mesma informação, em
um sistema tem um valor para sua chave e no outro tem um valor
diferente para a chave, pois isto representaria um conflito.
c) Entender quais são as entradas externas de informação e quem
fornece os dados.
d) Observar o modelo corporativo e verificar possíveis informações
duplicadas ou inconsistentes entre o modelo corporativo e aquele
analisado.
e) Conversar com pessoas de outras áreas para entender as
necessidades corporativas e com isto julgar se estas necessidades
são atendidas. Poderia ser feita uma lista destas necessidades e
verificar se cada uma delas está sendo atendida.
f) Contabilizar medidas



Número de conflitos com os sistemas existentes (não se aplica porcentagem)



(Número de elementos duplicados em relação a outros sistemas / número de
atributos) × 100



Numero de conflitos entre o modelo de dados e o modelo de dados corporativo(*)
(não se aplica porcentagem)



Avaliação por pessoas de outras áreas quanto ao atendimento das necessidades
corporativas (*) (não se aplica porcentagem)

3.3.7 Complexidade estrutural do MER

É certo que, quanto menos complexo, mais fácil é a compreensão e a
implementação e manutenção do modelo de banco de dados. Assim, para
modelos equivalentes, seria indicado aquele com menor complexidade.
Modelos estruturalmente mais simples não garantem maior qualidade,
pois é possível que aquele mais complexo contenha estruturas que o tornem
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mais flexível por exemplo. Por isso, é preciso cuidado ao julgar a equivalência
entre modelos.
Método de medida:
a-) Por inspeção visual.


Tabelas






Número total de tabelas

Atributos


Número total de atributos



Minimização: (já medido na dimensão conformidade).



Número total de atributos compostos



Número total de atributos multivalorados

Relacionamentos:


Número total de relacionamentos



Número total de relacionamentos M:N



Número total de relacionamentos 1:N



Número total de relacionamentos não binários



Número de relacionamentos binários



Número de relacionamentos de especialização/generalização



Número de relacionamentos de todo/parte



Número total de relacionamentos reflexivos



Número de relacionamentos redundantes

3.3.8 Flexibilidade (*)

Método de medida:
1. Verificar no modelo, onde existe maior probabilidade de mudança e

indicar a quantidade destas prováveis mudanças. Revisar os
requisitos

e

pensar

nas

modificações

que

são

possíveis

considerando alterações constantes num determinado aspecto, ou
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transformações em padrões de comportamento atuais ou evolução
de um dado setor.

Exemplo:
Considerando cadastros, como o estudo de caso em questão,
seria possível supor que apareça uma forma de comunicação mais
utilizada do que o telefone celular e que seria necessário guardar a
informação desta forma de comunicação para cada cadastro.
Assim, para este caso, seria considerado 1 elemento que está mais
sujeito a mudança e o custo estimado da alteração seria previsto
em número de horas de determinado profissional para realizar a
atividade necessária. Poderiam ser consideradas 4 horas de um
profissional de banco de dados e 32 horas de um programador.
As pessoas de negócio que entendem sobre o preenchimento de
cadastros podem ter classificado esta alteração como prioritária(1),
importante(2), desejável(3) ou inexpressiva(4).


Número de elementos do modelo que estão mais sujeitos a
mudanças futuras (*)



Custo de uma mudança pós-implementação (*)



Impacto estratégico das mudanças(*)

OBS: As métricas da dimensão de Flexibilidade não geram
porcentagem

3.3.9 Implementabilidade(*)

Método de medida:
As métricas de implementabilidade verificam o risco da
implementação do modelo. Usando este modelo, avalia-se a
probabilidade de que a performance desejada não seja alcançada e
também a estimativa de custo de desenvolvimento da parte que
depende do modelo.
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a-)

Para medir a probabilidade de não atingir a performance

desejada é preciso imaginar as consultas que buscam as informações
que o sistema vai exibir e avaliar para cada consulta, a quantidade de
tabelas usadas, se existe ou não índice para o atributo utilizado na
busca e tamanho das tabelas. Por exemplo, quando o sistema precisar
trazer uma informação de estado civil é uma consulta simples, pois
envolve uma tabela e esta tabela tem poucos registros e utiliza o índice
da tabela. Em compensação, na busca de pessoas atendidas, a
consulta já é mais elaborada, provavelmente não usa índice, uma vez
que pode ser pelo nome, pela data de nascimento, ou pelo número do
documento e, por isso, a tabela é muito grande.
b-)

O risco técnico da construção do modelo, em geral é baixo, pois

existem vários softwares que realizam esta função.
c-)

A estimativa de custo de desenvolvimento do modelo e partes dos

sistemas relativos ao modelo.
Deve ser contabilizada em função de tipo de profissional por hora.
Por exemplo: (20h/ 1 analista de banco de dados  construção do modelo.
20h/ 1 analista de banco de dados  criação das consultas e índices
40h/ 2 desenvolvedores  criação da interface para as consultas)

3.3.10 Gráfico de Visão geral da Qualidade do Modelo de Dados

Deve ser montado um gráfico em que o eixo y representa a
porcentagem dos problemas de qualidade apontados pelas métricas e o eixo
x terão as diferentes métricas. As métricas utilizadas no gráfico são as
métricas de qualidade de modelo de dados que geram uma porcentagem.
Assim não entram para o gráfico as métricas de complexidade estrutural do
modelo e as métricas de integração que representam conflito. Quanto maior a
barra no gráfico, maior o problema existente para a métrica. Uma métrica sem
representação de barra no gráfico representa uma métrica em que não foi
encontrado problema de qualidade.
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As cores representam a dimensão associada à métrica, conforme legenda
indicada ao lado do gráfico.
Este gráfico permite uma visualização rápida, fácil e completa dos problemas
de qualidade do modelo.

3.4 Conclusão

Nesta seção foi apresentado o contexto do estudo de caso deste
trabalho, foi desenvolvido o método de análise de qualidade de modelo de
banco de dados com o estabelecimento da seleção de dimensões e métricas
aplicáveis ao estudo e justificativa daquelas que não foram utilizadas. Em
seguida, propôs-se formas de mensurar o conjunto de métricas de qualidade
de dados formado após a retirada de métricas similares. Após a análise das
dimensões e métricas, foi sugerido, como parte do método de análise, a
construção de um gráfico mostrando de forma global e facilmente
compreensível, o resultado da avaliação de cada uma das métricas que foram
transformadas em porcentagem, possibilitando desta forma, se ter uma ideia
clara da avaliação do modelo.
As métricas que não fazem parte do gráfico são: Completude (Número
de inconsistências relacionadas ao processo de negócio), Integração (Número
de conflitos com os sistemas existentes), Flexibilidade, Implementabilidade, e
as métricas de complexidade estrutural, pois não podem ser convertidas à
forma de porcentagem.
Foi incluída uma métrica em complexidade estrutural, pois havia uma
métrica que verificava número de relacionamentos do tipo generalização /
especialização e por analogia foi criada a métrica que verifica o número de
relacionamentos do tipo todo / parte.
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4 ANÁLISE DA QUALIDADE DO MODELO DO SISTEMA EXISTENTE
(Sistema A)

4.1 Introdução
Esta seção se destina à análise da qualidade do modelo de dados do
sistema A (sistema existente) usando 24 métricas, de 7 dimensões
(completude, integridade, normalização, conformidade, compreensibilidade,
integração,

complexidade

estrutural)

selecionadas

após

redução

por

similaridade (item 2.5) e verificação de aplicabilidade (item 3.2) e seguindo as
formas de medição propostas por este estudo (item 3.3.). Assim, é analisado
o extrato parcial do modelo de banco de dados, do sistema A, composto pelas
tabelas relacionadas com os cadastros de clientes, pessoas envolvidas,
advogados, a triagem e o atendimento inicial, e tipo de ação e indicação.

4.2 Descrição do Sistema A
O sistema A foi desenvolvido para a empresa e está em uso há
aproximadamente 5 anos. Seus objetivos eram:


Cadastro dos clientes e pessoas envolvidas (familiares e contrapartes) nos
atendimentos jurídicos.



Cadastro da triagem



Cadastro dos atendimentos a clientes realizados pelos advogados parceiros ou pelos
funcionários da empresa



Cadastro dos advogados que poderiam atender os clientes e suas especialidades



Indicação de funcionário ou advogado para resolver o caso.

Como os requisitos deste sistema não foram encontrados será utilizado o
processo de negócio descrito na seção anterior como base para verificação
de adequação do modelo.
Como acontece normalmente nas empresas, foram identificados
problemas com dados numa avaliação superficial. Depois foi feita uma
avaliação mais detalhada da qualidade de dados e por fim foi analisado o
modelo para identificar as possíveis fontes dos problemas.
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O modelo do sistema existente possuía poucas tabelas, com muitos
campos, juntando ocasionalmente numa mesma tabela itens de naturezas
diferentes que deveriam estar em tabelas separadas e o sistema carecia de
normalização.
A figura 7 mostra a forma simplificada do modelo com as tabelas e
relacionamentos, porém sem os atributos.
Figura 7 - Representação simplificada do modelo A, sem atributos.

TRIAGEM
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BAIRRO
P

1

ADVATUACAOTPACAO

ATENDTEMA
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P

ADVSITUACAO

Fonte: Elaborado pela autora
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A figura 8 apresenta o extrato do modelo de dados lógico do Sistema
Existente (Sistema A)
Figura 8 - Modelo Existente (Sistema A)
TRIAGEM
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TRI_FILHOSGANHO
TRI_BENEFICIOS
CLIENTE
TRI_BENEFVALOR
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Fonte: Elaborado pela autora
com a ferramenta Erwin

80

4.3 Aplicação das métricas no sistema A (sistema existente).

Serão aplicadas as métricas no modelo do sistema A, segundo as
formas de mensuração definidas no item 3.3, para 7 dimensões, com 19
métricas de forma se obter a porcentagem de problemas nas dimensões, e
mais a verificação da complexidade estrutural.

4.3.1 Completude

Método de medida:
a) Confrontar a lista de requisitos com o modelo por meio de inspeção
visual, e averiguar se existe no modelo toda a informação necessária
de acordo com os seus requisitos.

São comparados os requisitos com o modelo. A Lista de requisitos
derivados do processo de negócio é apresentada no quadro 10. Os requisitos
gerais do processo de negócio estão destacados com um sombreado no
fundo da coluna, e eles se subdividem na sequência. Na 2ª coluna
representada pelo símbolo

, a marcação com um  indica que o requisito

foi representado no modelo, enquanto a marcação com X na coluna

indica

que o requisito ou não foi apresentado no modelo ou foi representado
incorretamente. E na coluna OBS são colocadas observações relacionadas
com itens marcados na coluna

.

b-) Criar a matriz CRUD (Create, Read, Update, Delete). No quadro 11
é apresentada a matriz CRUD, com colunas que são a representação dos
requisitos/funções e com as linhas que são tabelas, e no cruzamento estão
preenchidos as ocorrências que podem acontecer ao CRUD. Tabelas que são
cadastradas e depois não são mais lidas devem ser verificadas, pois podem
representar elementos desnecessários ou redundantes.
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Quadro 10 - Quadro com requisitos do Sistema A para verificar a completude
OBS

Requisitos
1- Cliente explica rápida e resumidamente o problema
para o atendente de forma a verificar se é um caso que
pode ser atendido ali
1.1- Pode ser necessário verificar as áreas jurídicas e
tipos de ações
2- Cliente é cadastrado e explica em detalhes o
problema.
2.1- Clientes possuem dados pessoais
2.1.1- Pessoas têm RG
2.1.1.1- RG tem data de expedição
2.1.1.2- RG é gerado por um órgão de expedição
2.1.2- Pessoas têm nacionalidade
2.2- Cliente possui um endereço
2.2.1- Um endereço possui Logradouro








2.7- Problema/Caso é cadastrado













3- Cliente indica pessoas envolvidas.
3.1- Cliente pode indicar parentes relacionados



2.2.2- Um endereço pode possuir número
2.2.3- Um endereço pode possuir complemento
2.2.4- Um endereço possui Bairro
2.2.5- Um Bairro pertence a uma Cidade
2.2.6- Uma Cidade pertence a um Estado
2.3- Cliente possui um telefone
2.4- Cliente possui um e-mail.
2.5- Clientes possuem pais
2.6- O Cliente possuiu um problema

3.2- Cliente pode indicar um ou mais envolvidos e suas
relações com ele

X

Só é possível indicar
parentesco envolvido. E só
são indicados aqueles que
contribuem para a renda
familiar

4- Funcionário ou Advogado é indicado para cuidar do
caso
4.1 Rotina do programa irá utilizar dados de Advogado
ou Funcionário para escolha e fazer uma indicação.



Fonte : Elaborada pela autora

Dos 19 requisitos citados, 18 são atendidos e 1 não é atendido.

Todas as funcionalidades são executadas, manipulando tabelas existentes. O
processo de negócio apresentado neste estudo, na figura 5, pressupõe que
algumas informações já estão disponíveis para uso no sistema. Por exemplo,
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o processo de negócio utilizará informações de Funcionários e Advogados
para gerar uma indicação; então estas informações já teriam sido cadastradas
antes do início das atividades descritas do sistema. Foi inclusa na matriz
CRUD, apresentada no quando 11, uma coluna para representar estas
informações de carga inicial. A coluna “Cadastrado periodicamente” foi
incluída para representar informações que são atualizadas e ou criadas em
certos períodos, como é o caso das informações atualizadas pelos correios
como os atributos da tabela CEP e Cidade, cujo CD é recebido anualmente
pela empresa. O cadastro dos Advogados parceiros é realizado anualmente.
A contratação de funcionários é periódica e acontece por concurso.
Quadro 11 - Quadro com Matriz CRUD do Sistema A – Tabelas x Funções
Funções/ Requisitos
1- Cliente
explica rápida
e
resumidamente
o problema
para o
atendente de
forma a
verificar se é
um caso que
pode ser
atendido ali

Tabelas
AdvAtuacaoCid
AdvAtuacaoTpAcao
AdvSituacao
Advogado
Atendimento
AtendTema
AtendTpAcao
Bairro
Cep
Cidade
Cliente
Funcionario
Indicacao
TpAcao
R
Triagem
Fonte: Elaborado pela autora

2- Cliente é
cadastrado
e explica
em detalhes
o problema.

3- Cliente
indica
pessoas
envolvidas.

4Cadastrado Cadastra
Funcionário para iniciar do
do ou
o sistema
periódica
Advogado
- mente
é indicado
para cuidar
do caso

CRU
C

R
CR

CRU
CRU

C
C
C
C
C

CRU
CRU
CRU
CRU
CRU

R
R

CR
C
CR
R
R
CRU
R

C

R

R
R
CR
C

A tabela AtendTema é cadastrada, mas nunca recuperada/lida. A
tabela AdvAtuacaoCid é somente um histórico das cidades e períodos em que
o Advogado trabalhou, mas não representa um requisito do sistema. A tabela

83

AdvAtuacaoTpAcao é um histórico de ações nas quais o advogado trabalhou,
porém também não corresponde a qualquer requisito do sistema. Informações
que não são lidas devem ser questionadas sobre sua utilidade.
c-) Contabilizar o valor das métricas (porcentagem em relação ao total)


(Número de elementos representados no modelo que não correspondem a
requisitos do sistema / Número de elementos representados no modelo) × 100
o

As tabelas AdvAtuacaoCid e AdvAtuacaoTpAcao são tabelas para
guardar o histórico, porém não são parte dos requisitos. A tabela
AtendTema é um nome que se dá para o tipo de problema do cliente, no
entanto é redundante uma vez que o tipo de problema é cadastrado na
tabela de Atendimento. Desta forma são contabilizadas 3 tabelas entre 15
e 5 relacionamentos entre 29 que são desnecessários.
3/15  21% correspondendo a tabelas que não correspondem aos
requisitos
5/29



17,24%

correspondendo

a

relacionamentos

que

não

correspondem aos requisitos
Totalizando esta métrica temos 8/44  18,18% de elementos representados
no modelo que não correspondem aos requisitos.


(Número de requisitos que não estão representados no modelo / Número de
requisitos) × 100
o

1 requisito não atendido dos19 requisitos existentes.
Não é possível cadastrar

todos os envolvidos, somente aqueles que

contribuem com a renda familiar, alocando o tipo de relação na tabela de
triagem em parentesco (mesmo que não seja realmente um parente).
Totalizando 5,26 % dos requisitos que não estão representados no modelo.


(Número de elementos que correspondem aos requisitos, porém estão definidos
de forma incorreta / Número de elementos que correspondem aos requisitos) ×
100
o

0/20 0

Não existem requisitos definidos de forma incorreta.
o

Inconsistências em relação ao processo de negócio  Foram
identificadas 3 tabelas e 5 relacionamentos que são desnecessários, pois
não são usados para atender os requisitos.
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4.3.2 Integridade

a-) Conferir relacionamentos existentes. Verificar as tabelas, a chave
estrangeira e se a cardinalidade faz sentido. O Quadro 12 mostra os
relacionamentos existentes na base do sistema A.
Quadro 12 - Tabela de Relacionamentos existentes para modelo Sistema A
Tabela1/ origem

Atributo 1

Tabela 2/

1 Funcionario

FUNC_ID

2 Funcionario

Atributo 2

Cardinalidade

Triagem

FUN_ID_Plantao(FK)

1: N

FUNC_ID

Triagem

FUN_ID_Atendente(FK)

1: N

3 Funcionario

FUNC_ID

Triagem

FUN_ID_Advogado(FK)

1: N

4 Atendimento

ATE_ID

Triagem

ATE_ID(FK)

1:1'

5 Funcionario

FUNC_ID

Atendimento

FUN_ID_Plantao(FK)

1: N

6 Funcionario

FUNC_ID

Atendimento

FUN_ID_Atendente(FK)

1: N

7 Funcionario

FUNC_ID

Atendimento

FUN_ID_Advogado(FK)

1: N

8 Atendimento

ATE_ID

Atend_Tema

ATE_ID(FK)

1:N

9 Cliente

CLI_ID

Atendimento

CLI_ID(FK)

1:N

10 Atendimento

ATE_ID

Indicacao

ATE_ID(FK)

1:1'

11 Funcionario

FUNC_ID

Indicacao

FUN_ID(FK)

1:0..1

12 Advogado

ADV_ID

Indicacao

ADV_ID(FK)

1:0..1

13 Advogado

ADV_ID

AdvAtuacaoTpAcao

ADV_ID(FK)

1:N

14 TpAcao

TPA_ID

AdvAtuacaoTpAcao

TPA_ID(FK)

1:N

15 TpAcao

TPA_ID

AtendTpAcao

TPA_ID(FK)

1:N

16 Atendimento

ATE_ID

AtendTpAcao

ATE_ID(FK)

1:N

17 Atendimento

ATE_ID

Atendimento

ATE_ AtendimentoPai

1:1'

18 Triagem

TRI_ID

Atendimento

TRI_ID(FK)

1:1'

19 Cliente

CLI_ID

Triagem

CLI_ID(FK)

1:N

20 Cidade

CIT_ID

Cliente

CIT_ID(FK)

1:N

21 Cidade

CIT_ID

CEP

CIT_ID(FK)

1:N

22 Cidade

CIT_ID

Bairro

CIT_ID(FK)

1:N

23 Cidade

CIT_ID

Advogado

CIT_ID(FK)

1:N

24 Cidade

CIT_ID

Advogado

CIT_ID_ATE(FK)

1:N

25 Cidade

CTI_ID

AdvAtuacaoCid

CTI_ID(FK)

1:N

26 Advogado

ADV_ID

AdvAtuacaoCId

ADV_ID(FK)

1:N

27 Cidade

CTI_ID

Atendimento

CTI_ID(FK)

1:N

28 AdvSituacao

ADV_SITUACAO Advogado

ADV_SITUICAO(FK)

1:N

29 Cidade

CTI_ID

CTI_ID(FK)

1:N

Triagem

Destino

Fonte: Elaborado pela autora

Os relacionamentos existentes foram conferidos e estão corretos,
porém o relacionamento 4 e o relacionamento 18 fazem uma referência
equivalente e um deles está redundante.
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b-) Verificar se todos os campos que seriam chaves estrangeiras estão
ligados pelos relacionamentos às tabelas de origem.
Existem

relacionamentos

que

deveriam

existir

e

não

estão

representados no modelo.


Tabela Bairro:

Em diversas tabelas do modelo existem referências ao bairro, porém
estas referências utilizam atributos no formato texto, sem padrão de tamanho
e não estão ligadas à tabela Bairro. É o que acontece nas seguintes tabelas:
o Atributo CEP_BAIRRO na tabela CEP
o Atributos ADV_ATEBAIRRO e ADV_BAIRRO na tabela
ADVOGADO
o Atributo CLI_BAIRRO na tabela CLIENTE
o Atributo BAIRRO na tabela FUNCIONARIO



Tabela TpArea (que não existe ainda)
Para evitar redundância, a forma normalizada teria a tabela
origem TpAcao e na tabela TPAcao teria uma FK da TpArea
o Atributo TPA_AREA na tabela TPACAO



Tabela Estado_Civil, é representada nas tabelas Advogado e
Cliente com 1 caractere, sem que exista uma tabela origem
identificando

o

que

significa.

Na

tabela

funcionário

representada com 30 caracteres
o Atributo ADV_ESTCIVIL na tabela ADVOGADO
o Atributo CLI_ESTCIVIL na tabela CLIENTE
o Atributo Estado_Civil na tabela FUNCIONARIO

é
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Tabela UF (Unidade da Federação) ou ESTADO (que ainda não
existe):
Há em diversas tabelas, referências às unidades da federação,
no formato de dois caracteres, porém não existe a tabela
origem. Na tabela advogado tem 2 tamanhos para atributos UF.
Não existe padrão de tamanho.
o Atributo CIT_UF na tabela CIDADE
o Atributo BAI_UF na tabela BAIRRO
o Atributos

ADV_RGUFEMISSOR

,

UFREGISTRO

,

ADV_UF e CIT_ATEUF na tabela ADVOGADO
o Atributos UF_END e UF_RG em FUNCIONARIO
o Atributos CLI_NATURALUF e CLI_RGUFEMISSOR na
tabela CLIENTE



Tabela CIDADE:
A cidade está no formato texto e sem um relacionamento com a
tabela CIDADE
o Atributos CIDADE na tabela FUNCIONARIO



Tabela STATUS DO ADVOGADO (que ainda não existe):
Os Status possíveis não estão identificados numa tabela origem.
o Atributos ADV_STATUS na tabela ADVOGADO



Tabela STATUS DO FUNCIONARIO (que ainda não existe):
Os Status possíveis não estão identificados numa tabela origem
e não são os mesmos do status do advogado.
o Atributos STATUS na tabela FUNCIONARIO
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Atributos redundantes dentro da tabela. Se já existe CIT_ID que
indica a cidade do Advogado, não há necessidade do campo
ADV_CIT.

c-) Listar todas regras (Regras do negócio + Regras de Integridade
Referencial) que devem ser expressas no modelo e verificar se
estão representadas.
Regra de Negócio:


Um determinado CPF pode existir uma única vez, ou na tabela
Advogado, ou na tabela Cliente, ou na tabela Funcionario mas
não em duas ao mesmo tempo. Embora a regra de negócios
exista, não existe uma regra no banco de dados para garanti-la
e ela também não é visualizada no modelo.

As Regras de Integridade escritas em linguagem natural são as
seguintes:


Até 3 funcionários (Um Atendente, um Advogado e/ou um
Plantonista) podem participar da Triagem.



Uma triagem gera um atendimento



Até 3 funcionários (Um Atendente, um Advogado e/ou um
Plantonista) podem realizam um atendimento.



Um atendimento pode ter um atendimento.



Um Cliente pode ter um ou mais atendimentos e cada
atendimento é para um cliente.



Um atendimento gera uma indicação e uma indicação é gerada
por um atendimento.



Um Funcionário ou um Advogado podem atender uma ou mais
indicações. Uma indicação é atendida por um Advogado ou um
funcionário.
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Cada Cep tem uma cidade associada e uma cidade tem vários
CEPs



Cada Bairro é associado a uma cidade e uma cidade pode ter
vários bairros.



Um atendimento é realizado em uma cidade e uma cidade pode
ter vários atendimentos.



Um advogado mora em uma cidade e uma cidade pode ter
vários advogados.



Um advogado mora em uma cidade e uma cidade pode ser sede
de atendimento de vários advogados.



Um cliente mora em uma cidade e uma cidade pode ter um ou
mais clientes.



Uma triagem é realizada em uma cidade e uma cidade pode ter
uma ou mais triagens.

As três (3) regras a seguir, grifadas com um fundo colorido, foram
retiradas do modelo, pois segundo o estudo da métrica de
completude são desnecessárias.


Num dado período, um advogado atuou, em uma cidade.
(Advogado-AdvAtuacaoCid
e Cidade-AdvAtuaçãoCid)



Num dado período, um advogado atuou num tipo de ação e um
Advogado-AdvAtuacaoTpAcao
e TpAcao-AdvTpAcao)



Um atendimento tem um ou mais Temas e um tema é de um
atendimento.

d-) Anotar o valor das métricas (porcentagem em relação ao total)
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(Número de regras de negócios que não são representadas pelo modelo /
Número de regras de negócios que deveriam ser representadas pelo
modelo) × 100. (Para esta métrica contabilizar todas as regras)
o

Número de regras de negócios que não são representadas pelo
modelo é composto por 1 regra de negócio que deveria existir e
22 regras de integridade referencial que deveriam existir, e o total
para a conta é obtido pelas

23 que faltam mais as 29 que

existem, ou seja, o total é de 52 regras.
Porcentagem de regras que não são representadas  44,23
%


(Restrições de integridade incorretas / Número de regras de integridade
existentes) × 100
Nenhuma regra existente está incorreta

4.3.3 Normalização

Método de medida:
a-) Verificação se as tabelas estão na 1ª , 2ª , 3ª forma normal.
b-) Se não atenderem, preencher quantas não atenderam para
qual forma normal e o número geral de violações das formas
normais. Gerar a porcentagem de violação baseada no total.

Algumas tabelas deste modelo possuem muitos atributos, assim com
intuito de melhorar a visualização dos exemplos de infrações das formas
normais, somente o grupo de atributos que representam o(s) problema(s) é
apresentado e uma coluna com reticências (...) indica que a tabela possui
mais atributos que não foram exibidos, pois não são importantes para a
demonstração do problema.
As seguintes tabelas estão infringindo a 1ª forma normal por apresentarem
atributos que não são valores atômicos:


Advogado com os atributos

Adv_AteFoneOutros, Adv_Telefones, e Adv_AteTelefones
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Somente

pelo

modelo

é

difícil

identificar

quando

existem

campos

multivalorados que são formados por tipo strings com vários itens. Neste item,
por meio de visualização do conteúdo existente nas tabelas foram
identificados campos multivalorados contendo vários telefones dentro do
mesmo atributo, conforme mostra o quadro 13.

Quadro 13 - Representação de Problema 1FN de campos multivalorados da
tabela advogado
ADV_
TELEFONES

ADV_ATE
TELEFONES

37674333
36764400 37674501

33457892
34443756

45897794
23567
45673190 45906543
Fonte: Elaborado pela autora

45629274
45988562

33456757
33776586
45905338
45898933
45222645

ADV_ID

...

ADV_FAX

347



ADV_ATEFONES
OUTROS

...

Cliente com os atributos

Cli_telefones
Existem campos multivalorados que contêm vários telefones dentro do
mesmo atributo, conforme mostra o quadro 14.
Quadro 14 - Representação de Problema 1FN de campos multivalorados da
tabela Cliente
CLI_ID

...

347

CLI_TELEFONECEL CLI_TELEFONECOM CLI_ TELEFONES

96784238



Observação:

55336259
55429751
33753458
36597543

55589310

23567
95429856
Fonte: Elaborado pela autora

Para

36739556

Triagem

...

existe

um

grupo

de

repetição

Tri_Rendimento de 1 a 8, um outro grupo de repetição Tri_Parentesco
de 1 a 8, e Advogado tem o grupo de repetição Email de 1 a 3. Embora
se pareçam como tabelas aninhadas, uma vez que representam várias
instâncias do mesmo atributo, cada atributo é atômico e assim não se
infringe a 1ª forma normal.
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2ª forma normal
A segunda forma normal está relacionada com chaves compostas e
atributos não chaves que devem depender de todos os atributos
chaves. Como neste modelo todas as chaves são surrogates com um
único atributo, a 2ª forma não se aplica.



Triagem com os atributos não chave dependendo de outros atributos
não chave
Atributos: TRI_RENDIMENTO1 é dependente do atributo
TRI_PARENTESCO1,
atributo

TRI_RENDIMENTO2

TRI_PARENTESCO2

TRI_RENDIMENTO8

que

e,

assim

é

é

dependente

por

diante,

dependente

do

do

até

o

atributo

TRI_PARENTESCO8 e estes atributos não são dependentes da
chave primária TRI_ID. Em TRI_PARENTESCO é colocado a
relação com o cliente e o salário daquele parente, que contribui
para contabilizar a renda familiar. Em alguns casos são cadastrados
nestes atributos, não somente parentes, mas também outros meios
de contribuição para a renda familiar, como no exemplo
apresentado a seguir, no qual para um parentesco é incluída a
bolsa família. O quadro 15 mostra um exemplo deste problema.
Dados contidos nos atributos Tri_rendimento e Tri_Parentesco:
Quadro 15 - Representação do problema 3FN relacionado com

Fonte: Elaborado pela autora

Parentesco_5

Parentesco_6

Parentesco_7

Parentesco_8

Pai

Bolsa
175,00 500,00 200,00 300,00 100,00 250,00 150,00 170,00
Enteado Primo
família

Parentesco_4

Irmã

Parentesco_3

Parentesco_2

Tri_rendimento8

Parentesco_1

1000,00 788,00

Tri_rendimento7

Tri_rendimento6

Tri_rendimento5

Tri_rendimento4

Tri_rendimento3

Tri_rendimento2

Tri_rendimento1

Tri_Rendimento(X) –TriParentesco(X) da tabela Triagem

Tio

Mãe

Irmã

Pai

Tia
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Cliente, com os atributos
Os

atributos

CLI_RGORGAOEMI,

CLI_RGUFRMISSOR

e

CLI_DTEXPEDICAO são dependentes de CLI_RGNUM e não da
chave primária, conforme quadro 16.
Quadro 16 - Representação problema 3FN relacionado com RG da tabela
Cliente
CLI_ID

...

CLI_RGNUM

CLI_RGORGAOEMI

CLI_UFEMISSOR

CLI_DTEXPEDICAO

...

5235

...

6.782.9737

SSP

PR

21/02/1973

...

6486

...

8.549.9803

Estrangeiro

RJ

05/07/1998

...

6487

...

8.945.6438

SSP

SP

06/04/2000

...

Fonte: Elaborado pela autora



ADVOGADO com os atributos

A tabela advogado é a maior, com maior número de assuntos misturados
e, por isso, apresenta o maior número de problemas de normalização.
ADV_COD_AGENCIA E ADV_CONTA Dados da Conta do Advogado, em
que a conta depende da agência e o conjunto de conta e agência são
confirmados. O quadro 17 mostra o problema.
Quadro 17 - Representação problema 3FN relacionado à Conta da tabela
Advogado
ADV_ID

...

ADV_

ADV

ADV_

COD_

CONTA

CONFIRMADO

...

AGENCIA
737

...

1794

456095-5

S

...

3972

...

137

798796-9

S

...

Fonte: Elaborado pela autora



Dados da OAB:
ADV_NUMOABSP, ATIVO, ADV_STATUS, ADV_SITUACAO e
ADV_MOTIVO_SUSPENSO.
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Os Advogados pertencem a um órgão Chamado OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil). Esta tabela deve ser paga para que os
advogados possam exercer suas atividades. O quadro 18 mostra o
problema.
Quadro 18 - Representação do problema 3FN relacionado à OAB da tabela
Advogado
ADV_ID

...

ADV_

ADV

ADV_

4238

...

9776
7547

NUMOABSP

STATUS

SITUACAO

6.846.973-7

P

6

S

...

5.086.980-3

NP

4

N

...

8.945.643-8

P

14

S

ADV_ID

ATIVO

...

4

ADV_MOTIVO_
SUSPENSO

...

...
Sem pgto

...
...

ADV_SITUACAO

...

Erro na Homologação

6

...

Óbito

...

8

...

Bloqueio Judicial

...

...

...

...

...

14

...

Férias

...

Fonte: Elaborado pela autora

Dados do RG
Para os atributos RG_DIGITO, UF_RG, e EXP_RG, os campos
dependem de ADV_RGNUM. O quadro 19 mostra o problema.
Quadro 19 - Representação do problema 3FN relacionado ao RG da tabela
Advogado
ADV_ID

...

ADV_

ADV

ADV_

ADV_DT

RGNUM

RGORGAOEMI

UFEMISSOR

EXPEDICAO

...

4238

...

6.846.973-7

SSP

PR

21/02/1959

...

9776

...

5.086.980-3

SSP

SP

05/07/1978

...

7547

...

8.945.643-8

SSP

SP

18/04/1969

...

Fonte: Elaborado pela autora

Dados do Cadastro de Advogados:
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ADV_TIPO_DOC,

ADV_LOGINSA,

DATFINALIZADO,

FLAFINALIZADO,

FLARECEBIDO,

FLARECEBEINFO,

ID_MUNICIPIO, MOTIVO, UFREGISTRO.
Os campos de cadastro de Advogados dependem de Adv_LoginSA,
estão representados no quadro 20.
Quadro 20 - Representação do problema 3FN relacionado ao cadastro do
Advogado na tabela Advogado
ADV_ID

...

ADV_

ADV_

FLAFI-

FLA

MOTI-

ID_MU

DAT-

LO

TIPO_

NALI

RECE

VO

NICI-

FINA-

GIN_

DOC

ZA-

BIDO

PIO

LIZA-

SA

DO

UFRE-

...

GIS
TRO

DO

4232

...

Sa653

RG

S

S

8124

06/03/14

SP

...

4576

...

Sa56

OAB

S

S

12496

26/02/14

SP

...

8947

...

Sa719

RG

N

N

SP

...

Óbito

12639

Fonte: Elaborado pela autora

Atributos redundantes ADV_CID, ADV_UF,CIT_ATE, CIT_ATE
_UF:
Os atributos ADV_CID e CIT_ID representam a mesma informação,
gerando redundância. A utilização do atributo CIT_ID é a escolha
mais normalizada, uma vez que evita erros de digitação do nome da
cidade, já que é o código correspondente a cidade na tabela cidade.
O atributo ADV_UF, por sua vez depende da cidade de residência
do

advogado e não seria necessário uma vez que já existe a

ligação com a tabela cidade e lá, cada cidade está associada ao
seu estado. O quadro 21 representa esta redundância.

Quadro 21 - Representação do problema 3FN relacionado à Redundância em
relação à cidade da tabela Advogado
ADV_ID

...

ADV_CID

ADV_UF

CIT_ATE

CIT_ATEUF

CIT_ID

CIT_ID
_ATE

...

4238

...

Poá

São Paulo

São Paulo

São Paulo

9508

9668

...

9776

...

Santos

São Paulo

Santos

São Paulo

9636

9636

...

7547

...

Vinhedo

São Paulo

Campinas

São Paulo

9783

9025

...

Fonte: Elaborado pela autora
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FUNCIONÁRIO com os atributos
Atributos RG_DIGITO, UF_RG, EXP_RG são dependentes de RG,
e não da chave primária, conforme apresentado no quadro 22.

Quadro 22 - Representação problema 3FN relacionado com RG da tabela
Funcionário
FUNC_ID

...

RG

RG_DIGITO

UF_RG

EXP_RG

...

5235

...

5.842.771

8

SP

08/07/1981

...

6486

...

2.574.389

9

MG

23/05/1995

...

6487

...

7.673.466

0

SP

01/11/1974

...

Fonte: Elaborado pela autora

TIPO_CARGO depende de COD_CARGO e não são
dependentes da chave primária, conforme mostra o quadro 23.
Quadro 23 - Representação problema 3FN relacionado a Cargos da tabela
Funcionário
CLI_ID

...

COD_CARGO

TIPO_CARGO

DESCRICAO_CARGO

...

5235

...

75

Atendente

Atende clientes

...

6486

...

23

Coordenador

Coordena Unidade

...

6487

...

18

Secretária

Organiza documentos

...

Fonte: Elaborado pela autora



(Número de violações de regras de formas normais, sumarizadas por tipo de
forma normal / Número de tabelas) × 100, conforme mostra o quadro 24.

Quadro 24 - Número de violações de regras de formas normais
Forma Normal

% de violação

Qtde de tabelas
Envolvidas

Total

1FN

2

15

13,3%

2FN

0

15

0%

3FN

4

15

26,7%

Fonte: Elaborado pela autora
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4.3.4 Conformidade

Convenções Sintáticas:
Na época de criação desta base de dados não havia um documento de
padrão de nomenclatura para a base de dados da empresa, desta forma a
nomenclatura

foi

criada

conforme

o

conhecimento

do

profissional

encarregado. O quadro 25 mostra os prefixos que foram adotados.
Quadro 25 - Identificador da Tabela para base do Sistema A
Nome Tabela
Triagem
Cliente
Atendimento
AtendTema
Funcionario
Advogado
Indicacao
AdvAtuacaotpAcao
TpAcao
AdvAtuacaoCid
AtendTpacao
Cidade
Bairro
CEP
AdvSituacao

Identificador
TRI
CLI
ATE
TEM
FUNC
ADV
IND
ADA
TPA
ADC
ATA
CIT
BAI
CEP

Fonte: Elaborado pela autora

Na maioria dos atributos, quando eles são formados por duas palavras,
estas não estão ligadas por um underscore “_” depois do prefixo, como em
CLI_NUMEROIMOVEL e TRI_RENDALIQUIDA, porém em alguns casos foi
utilizado o underscore para separar as palavras que compõem os atributos,
como em ADV_ATUA_ACIDENTARIO ou em TRI_SITUACAO_TRABALHO.
Para a tabela FUNCIONARIO, todos os atributos com 2 palavras estão
separados, como ORGAO_EMISSOR e DATA_NASCIMENTO.
Quando houver um padrão, este deveria ser aplicado a todas as
tabelas pertencentes à base. Neste caso não há um documento da empresa
mostrando o formato de padronização que deve ser adotado e por isto podese apenas observar que houve uma tentativa de padronização, porém ela não
foi totalmente aplicada no sistema.


Padronização de nomenclatura incompleta:
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Os atributos a seguir têm nomenclatura incompleta:
Tabela Advogado:
Adv_Atua_Acidentario, Adv_Atua_AtoInfracional, Adv_Atua_Civel,
Adv_Atua_Familia,

Adv_Atua_InfCivel,

Adv_Atua_JuizSpCriminal,

Adv_Atua_JuizEspCivel,

Adv_Atua_Juri,

Adv_Atua_JustMilitar,

Adv_Aut_Ind.
Tabela Funcionario:
Data_Nascimento,

Descricao_Cargo,

Email_Institucional,

Estado_Civil e Orgao_Emissor.
Tabela Triagem:
Tri_Situacao_Trabalho,

Tri_Renda_Mensal

e

Tri_Finalidade_lucrativa.
Os atributos citados acima são os responsáveis por exceções no
padrão de nomes. 18 atributos não padronizados/338 atributos da
base  A falta de padronização no nome dos atributos é de 5,33 %


Nomes significativos na maior parte

A figura 9 apresenta o conjunto de elementos usados para a confecção do
modelo. Foi utilizado o conjunto de símbolos da notação IDEFIX1 da
ferramenta de ERWIN (O Erwin é uma ferramenta CASE para a modelagem
de banco de dados através do modelo ER (Tabela-Relacionamento)).
Foram usados apenas elementos conhecidos que estão representados na
figura 9
Método de medida:
a-) Dadas as regras, verificar as não conformidades.
b-) Anotar tipo e quantidade em relação ao total.


Número de violações das convenções de modelo de dados
Violações nos padrões de diagramação

diagramação.

 0% de violação no padrão de
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Violações nos padrões de nomes

 5,33% de violação nos padrões de

nomes, pois 18 dos 388 atributos não estão no padrão de nomes.
Chaves Primárias inválidas

 0 - Nenhuma chave primária inválida

Formas de construção inválidas

 0 - Nenhuma forma de construção

inválida
Definições incompletas dos elementos

 0 Nenhuma definição

incompleta de elementos.

Figura 9 - Exemplo da Notação usada para o modelo

Fonte: Elaborado pela autora

Para um modelo sem ambiguidade deve ser observada a
minimização do seu tamanho, retirando-se os elementos ou conceitos
repetidos.
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Método de medida:
a-) Pela inspeção visual, identificar se um conceito ou
elemento está expresso mais de uma vez.
b) Anotar a quantidade e o tipo dos elementos redundantes,
caso existam.


Número de instâncias de redundância  Podem ser identificadas
redundâncias

de

tabelas

ou

relacionamentos

ou

de

conceitos

Redundância de atributos são verificadas durante a normalização.
No sistema A existe redundância de relacionamentos. O relacionamento
(1:1) entre triagem e Atendimento é equivalente ao relacionamento (1:1)
entre Atendimento e triagem.
Dos 29 relacionamentos existentes, 1 foi considerado redundante, ou
seja, 3,44% dos relacionamentos são redundantes.

4.3.5 Compreensibilidade

O dicionário de Dados referentes ao modelo A discutido se encontra no
Apêndice A.
Método de medida:
Foi distribuído um questionário sobre compreensibilidade do modelo A,
que consta do apêndice E. Ele foi respondido pelos desenvolvedores,
sendo que a quantidade de acertos é indicada na última coluna do quadro
26:
Para a percepção a da facilidade de compreensão foi realizada uma
reunião durante a qual foi distribuído o modelo do sistema A aos
desenvolvedores (seis pessoas), a fim de que estes julgassem sua
compreensibilidade, segundo uma escala hedônica de 5 pontos, que vai
de Muito Difícil a muito Fácil (Muito Difícil, Difícil, Regular, Fácil, Muito
Fácil), considerando a possibilidade de usá-los em projetos de trabalho. O
resultado do julgamento está representado no quadro 26.
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Quadro 26 - Notas de compreensão dadas pelos desenvolvedores para o sistema
A
Compreensibilidade Percebida Avaliada

Integrantes

Muito
difícil
5

Difícil
4

Regular
3

Fácil
2

Erros
No quêstionário

Muito Fácil
1

Desenvolvedor1

X

0

Desenvolvedor2

X

1

Desenvolvedor3

X

1

Desenvolvedor4

0

X

Desenvolvedor5

1

X

Desenvolvedor6

1

X

Fonte: Elaborado pela autora


Avaliação de Questionário = ((Soma dos erros dos questionários) / (Número de
desenvolvedores que responderam o questionário do o modelo × 10)) × 100
((4/60) × 100)  6,66% de falta de compreensibilidade pelo questionário



Avaliação de Percepção = ((Soma das notas de compreensibilidade dos
desenvolvedores que avaliaram o modelo / Número de desenvolvedores que
avaliaram o modelo) -1) × 25
A percepção de compreensão do sistema A foi avaliada entre difícil e regular:



((Soma

das

notas

de

compreensibilidade

do

desenvolvedor/Número

de

desenvolvedores q) -1) × 25

(4+4+4+2+3+4)/6 = 3,5=>3,5-1=2,5
2,5*25= 62,5% de falta de compreensibilidade



Falta de compreensibilidade = (Soma das notas de questionário e percepção/2)
(62,5+6,6)/2=>34,55% de falta de compreensibilidade

A falta de compreensibilidade ficou avaliada como 34,55%.

4.3.6 Integração
Método de medida:
a-) Verificar quais sistemas interagem com o sistema em estudo e
quais informações estão duplicadas.
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O sistema de RH tem a informação sobre Funcionários, algumas
destas informações foram copiadas para o Sistema A. Existe uma
regra de banco de dados, na qual a cada modificação na tabela de
funcionários do Sistema de RH, será feita uma cópia dos atributos
modificados para o Sistema A. Desta forma todas as informações
contidas na tabela Funcionário do sistema A estão em duplicidade em
relação ao sistema de RH, conforme representa a figura 10.
Figura 10 - Interação do sistema A com o Sistema de RH

Fonte: Elaborado pela autora

b-) Entender quais são as entradas externas de informação e quem
fornece.
c-) Contabilizar medidas
Método de medida específico:
Existe a integração do sistema utilizado no estudo com o sistema de
RH, em que é feito o controle e o pagamento dos funcionários.


Número de conflitos com os sistemas existentes  Existe 1 conflito com a
chave da tabela funcionário, pois para a mesma informação, no sistema de RH é
uma chave e no sistema A é outra.



(Número de elementos duplicados em relação a outros sistemas / número de
atributos) × 100
A tabela Funcionário do sistema A tem atributos já existentes na Tabela Funcionário
do Sistema de RH e o Sistema de Cadastro de Advogados usa atributos da tabela
Advogado do Sistema A para colocar os atributos pertinentes ao seu sistema.
Logo a Integração é contabilizada pelo número de atributos duplicados em
relação ao número total de atributos: 32 atributos da tabela funcionário 
Existem 8,24% de elementos duplicados
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4.3.7 Complexidade Estrutural do Modelo

Método de medida:
a-) Por inspeção visual ou por comandos no banco de dados que
contam estruturas de um dado tipo (por exemplo, é possível verificar a
quantidade de tabelas e atributos).


Tabelas




Número total de tabelas  15 tabelas

Atributos


Número total de atributos  338 atributos na base



Minimização:

cada

aspecto

dos

requisitos

é

representado uma única vez no modelo: A minimização
já foi medida na dimensão conformidade.


Número total de atributos compostos  0 atributos
compostos



Número total de atributos multivalorados 
São Quatro (4) atributos multivalorados em duas tabelas
ADVOGADO:
ADV_ATEFONEOUTROS
ADV_ATETELEFONES
ADV_TELEFONES
CLIENTE:
CLI_TELEFONES



Relacionamentos:


Número total de relacionamentos  29 relacionamentos



Número total de relacionamentos M:N  Nenhum



Número total de relacionamentos 1:N  23



Número total de relacionamentos 1:1  5



Número total de relacionamentos não binários  1
ternário
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Número de relacionamentos binários  28



Número de relacionamentos de
especialização/generalização  0



Número de relacionamentos tipo Todo/Parte  1



Número total de auto relacionamentos  1



Número de relacionamentos redundante  1 existem
dois relacionamentos 1:1 entre triagem e atendimento.
Um deles não seria necessário.

4.4 Gráfico Geral das medidas de qualidade de modelo

Para uma visualização geral da qualidade do modelo para o sistema A
(com todas as dimensões e métricas medidas, exceto complexidade estrutural
do MER) é gerado um gráfico. O gráfico se encontra representado na figura
11. Vale lembrar que como as medidas são de problemas, assim quanto
maior, pior está o modelo naquela métrica. A cor das colunas representa as
dimensões a que pertencem às métricas, conforme legenda e cada métrica
um ponto no eixo horizontal. A complexidade Estrutural somente é utilizada
em comparação com outro modelo assim, neste momento só foi calculada e
não foi incluída no gráfico.
Na figura 11 as colunas mais altas do gráfico indicam as métricas que
possuem maiores problemas. As colunas vazias indicam métricas para as
quais não existem problemas.
O gráfico indica que o Sistema A tem dois (2) problemas maiores (que
ultrapassam uma porcentagem de 30%): Nota de compreensibilidade dada
pelos desenvolvedores e Regras não representadas (1) problema entre 20% e
30%: Violação da 3FN e tem (2) problemas que estão entre 10% e 20% e
outros seis (4) entre 0 e 10%.
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Figura 11- Visão geral dos problemas de qualidade do modelo do sistema A

Fonte: Elaborado pela autora

4.5 Conclusão
O modelo de dados do sistema A (sistema existente) foi analisado
usando 24 métricas de qualidade de modelo pertencentes a 7 dimensões de
qualidade de modelo que haviam sido selecionadas e descritas as formas de
medição na seção 3. Na análise realizada 2 problemas se destacaram como
sendo os de pior resultado. Eles pertencem as seguintes dimensões
Integridade, (Existem 44,23% de Regras não representadas pelo modelo) e
Compreensibilidade

(Nota

dada

pelos

desenvolvedores

para

a

compreensibilidade, resultando numa falta de compreensibilidade de 34,55
%). O problema da normalização com porcentagem de 26,7% também
merece destaque Outras métricas cujo resultado está entre 10% e 20% de
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problema são das dimensões Completude (Elementos do modelo que não
correspondem aos requisitos 18,18%), Normalização (problemas na 1FN
13,3%) e com menores proporções, porém presentes métricas com
problemas abaixo dos 10% estão nas dimensões: Integração (com 8,24% de
elementos duplicados em relação a outros sistemas) e Conformidade
(Elementos redundantes (3,44%).
Foi medida a complexidade estrutural pela contagem dos diferentes
elementos que compõem o modelo conforme as métricas de Genero et al.
(2000). Porém é necessário compará-la a outro modelo.
.
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5 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DADOS DA BASE DO SISTEMA
EXISTENTE (Sistema A)

5.1 Introdução
Nesta seção será realizada a avaliação da qualidade dos dados que
existem na base gerada a partir do modelo do sistema A, para verificar como
a qualidade do modelo reflete na qualidade dos dados. A cada tipo de
problema encontrado, será comentada a relação do problema com o modelo.
Numa avaliação inicial, a base do Sistema A continha problemas de
dados. Assim foi feita uma avaliação conforme indicações apresentadas por
Maydanchik (2007). A amostra utilizada para avaliação foi a base de dados
de homologação, que é uma cópia parcial da base de produção com 403398
registros.
Será avaliada a tabela Cliente

5.2 Avaliação

5.2.1 Planejamento:
Fase em que se escolhe o escopo do projeto. Para esta avaliação da
base inicial foi escolhida uma parte da base que se refere ao cliente,
advogados, funcionários e seus respectivos dados. A avaliação será realizada
uma única vez para avaliação do estado atual.

5.2.2 Preparo:
Grande parte dos modelos haviam sido perdidos ou estavam
indisponíveis. Foi possível remontar parcialmente o modelo de dados. Os
modelos foram expostos nas figuras 7 e 8 na seção 4, que trata da análise da
qualidade do modelo. O dicionário de dados do modelo A se encontra no
apêndice A.
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5.2.3 Implementação:
As pesquisas de dados que não obedecem às regras foram escritas na
linguagem de pesquisa Structured Query Language (SQL), comum a vários
gerenciadores de banco de dados, e aplicados à base da amostra. O quadro
27 mostra as dimensões de qualidade de dados, os campos avaliados, as
regras que devem ser obedecidas e as pesquisas dos dados que não
obedecem à regra.
Quadro 27 - Problemas e Regras que devem ser obedecidas
Dimensões
de
Qualidade
dos

Campo
avaliado

Regra que
obedecida

deve

ser

Pesquisa dos dados que
não obedecem à regra

Nacionalidade

Grande maioria
registros deveria
com “Brasileira’

dos
ser

Select * from

Dados
Acurácia

cliente where
nacionalidade Like ‘BR%’
and nacionalidade not like
‘Brasileira’

Acurácia

Completude

Dt_nasc

email

Datas maiores que a
atual ou com mais de
105 anos em relação a
data
atual,
estão
erradas.

Select * from

Emails
devem
preenchidos

Select
count(*)
cliente Where

ser

Cliente Where
dt_nascimento >
data_hoje or
dt_nascimento <
data_hoje_menos_105

email is null
Completude

RG ou
CPF

Dados preenchidos de
RG ou CPF

Select count(*) from
Cliente Where
RG is null or
CPF is null

Completude

RG

Dados preenchidos de
RG

Select count(*) from
Cliene Where
RG is null

Completude

CPF

Dados preenchidos de
CPF

Select count(*) from
Cliente Where
CPF is null

Fonte: Elaborado pela Autora

from
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Quadro 27 (continuação) - Problemas e Regras que devem ser obedecidas
Dimensões de
Qualidade dos

Campo
avaliado

Regra de Negócio

Pesquisa

email

Para qualquer email é
preciso
que
seja
preenchido e que exista
o caractere ‘@’

Select * from

Dados
Consistência

Cliente Where
email is not null and
email not like ‘%@%’

Consistência

Nome_
nascimento

Representação
Concisa

Nome_
nascimento

Não
devem
existir
números em um campo
em nome nascimento

select
cliente
'%1%'
'%2%'
'%3%'
'%4%'
'%5%'
'%6%'
'%7%'
'%8%'
'%9%'
'%0%'

count(*)
from
where nome like
or nome like
or nome
like
or nome
like
or nome
like
or nome
like
or nome
like
or nome
like
or nome
like
or nome
like

Está
preenchido
também com o PA que
representa o número do
processo administrativo
e pertence a outra
tabela

Select * from
cliente Where
nome like ‘%PA %’
and nome like ‘%/%’

Consistência

Telefone

O Campo telefone deve
possuir apenas números

select
count(*)
from
cliente where telefone not
like '%1%' ' and telefone
not like '%2%' and
telefone not like '%3%'
and telefone not like
'%4%' and telefone not
like '%5%' and telefone
not like
'%6%' and
telefone not like '%7%'
and telefone not like
'%8%' and telefone not
like '%9%' and telefone
not like '%0%'

Unicidade

Único CPF, e
diversos Nome
nascimento

Uma pessoa deve ser
registrada uma única
vez

Select <atributo1>,

(Regra
de
integridade
existencial)

count(distinct <atributo2>
) as Qtd from <tabela>
group
by
<atributo1>
Having
count(distinct
<atributo2>, ) > 1 order
by Qtd
Escolha alguns casos e
verifique o detalhe
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Fonte: Elaborado pela Autora

Como as chaves das tabelas são surrogates é garantida que a chave é única, porém
podem ocorrer casos onde a chave alternativa se repete caso não haja controles
para impedir que isto aconteça, como regras de unicidade para as chaves
alternativas.

5.3 Problemas de qualidade de Dados

Os exemplos referentes aos problemas de qualidade de dados descritos
nesta seção se encontram no apêndice C.

5.3.1 Campos inconsistentes (dimensão consistência)

a-) Campos utilizados para outros motivos que não aqueles para quais
foram projetados, como por exemplo, colocar recado no campo de email
conforme quadro 34.
Existem 347 registros de email com recados (0,086%)
Para emails não nulos e sem @, algumas vezes o campos foi utilizado
para recados.


Como não existia uma forma de colocar observações sobre o
cliente e havia este campo texto com bastante espaço e
nenhuma consistência, os atendentes resolveram utilizá-los para
recados.

b-) Campos que deveriam ser alfabéticos estavam preenchidos só com
números, conforme quadro 35.
Existem 2132 nome_nascimento com a palavra números (0,053%)
 Neste caso o campo deve ser do tipo alfanumérico aceitando
números que só serão bloqueados através de regra de
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validação.

Campos

unicamente

alfabéticos

devem

ter

consistência para que não sejam aceitos números.

c-) Campos que deveriam conter só números, como telefones, com
textos, conforme quadro 36.
Existem 2287 telefones com a palavra recado (0,56%)

 Campos numéricos devem ter consistência para que não sejam
aceitos letras, ou no caso, o campo deve ser do tipo numérico,
assim, só aceita este tipo de dados.

d-) Email sem @
Existem 400.053 registros para este campo que estão inconsistentes
ou nulos (99,17%)


É necessária a criação de regras de validação.

5.3.2. Campos com grande quantidade de nulos (dimensão completude)

a-) nulos para CPF
Existem 84881 (21,041 %) registros com este campo nulo.
b-) nulos para RG
Existem 56551 (14,018 %) registros com este campo nulo.
d-) email com valor nulo
Existem 399606 (99,06%) registros com este campo nulo.


O perfil do cliente contribui para a falta de informações relativas
aos campos Email, CPF e RG, já que sendo de baixa renda,
eles, frequentemente não possuem email e nem documentos.

5.3.3. Campos com valores incorretos (dimensão acurácia)
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a-) Nacionalidades digitadas com erro de grafia, conforme quadro 37.
Há 256 diferentes formas incorretas de escrever brasileiro. Existem 8016 registros
escritos de forma errada. (0,1992%).



Para campos onde as opções são conhecidas e limitadas as
formas mais simples para evitar problemas são ou criar regras
de valores aceitos ou criar tabelas com as opções possíveis e
criar regras de integridade referencial para associação dos
valores nas tabelas nas quais estes serão chaves estrangeiras.

5.3.4. Valores fora dos limites esperados (dimensão acurácia)

a-) Existem 932 datas de nascimento datando em mais de cem anos
passados (0,231%).


Deveria conter faixa de valores possíveis.

5.3.4. Registros que representam a mesma pessoa, porém com identificação
diferente (dimensão unicidade)

a-) Os dois registros representam a mesma pessoa porém têm
identificadores diferentes, conforme mostra o quadro 38.

5.3.5. Falta de consistência na apresentação e utilização incorreta do atributo
(dimensão representação concisa)

a-) Utilização de mais de um valor no mesmo campo, conforme quadro
39.
1582 (0,392%) têm o PA junto com o nome. PA é o número do Processo de
Acompanhamento e tem um lugar correto e único para cadastro no sistema (em
outra tabela).
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b) Existia um campo Telefones, onde eram registrados todos os
telefones. A busca de apenas um telefone seria assim prejudicada.


Este tipo de forma de guardar atributos gera um problema de
normalização da 1FN.

Na figura 12 o gráfico mostra a porcentagem dos problemas de dados
encontrados na base do sistema A.
Figura 12 - Gráfico com porcentagem das dimensões de problemas de

Porcentagem

qualidade de dados encontrados ( exceto completude)
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

e-mail
nome_nasc
telefone
nacionalidade
data-nasc

Problemas de Qualidade de Dados

Fonte: Elaborado pela autora

O problema de completude tem uma escala completamente diferente dos
demais problemas, assim foi colocado em outro gráfico (figura 13).
A figura 13 mostra o problema de completude encontrado para 3 atributos
diferentes.

Porcentagem em
relação ao total de
registros

Figura 13 - Gráfico com porcentagem de problema de completude encontrado
100
80
60
40
20
0
email

rg

Fonte: Elaborado pela Autora

cpf
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5.4. Conclusão

Nesta seção foram apresentados alguns problemas de qualidade de dados
que existiam na base de dados que foi gerada pelo modelo do Sistema A. Os
problemas foram pesquisados na tabela de cliente e são das seguintes dimensões:
acurácia, completude, consistência, representação concisa e unicidade. O problema
da dimensão completude foi o maior, sendo que para o campo email, ele passa de
90%; porém, os demais problemas não chegam a 1%, pois atingem um número bem
pequeno de registros em relação ao tamanho total da amostra.
Problemas de dados devem ser entendidos para que sejam tomadas ações
para acertá-los ou diminuí-los.
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6 ANÁLISE DA QUALIDADE DO MODELO DO SISTEMA NOVO (Sistema
B)

6.1 Introdução
Esta seção apresenta a análise da qualidade do modelo de dados do
Sistema B (sistema novo) usando as mesmas métricas e dimensões que
foram utilizadas para a análise do sistema A, na seção 4. São 7 dimensões
(completude (4), integridade (2), normalização (3), conformidade (7),
compreensibilidade

(1),

integração

(2),

complexidade

estrutural

(14))

totalizando 31 métricas. Analisa-se o extrato parcial do modelo de banco de
dados, do sistema B, composto pelas tabelas relacionadas com os cadastros
de clientes, pessoas relacionadas, advogados, caso, ação e indicação. Este
extrato é equivalente ao extrato utilizado para avaliação do modelo do sistema
A. São empregadas as formas de medições descritas na seção 3.3 e que
foram usadas na análise do Sistema A, na seção 4.

6.2 Descrição do Sistema B
O sistema B foi criado para substituir o sistema A. Permite o cadastro
dos clientes, pessoas relacionadas com o problema jurídico em questão,
sejam elas testemunhas, representantes legais ou pessoas relacionadas ao
cliente. Permite o cadastro do problema jurídico e para ele indica um
funcionário ou um advogado para atuação. A base do sistema novo foi
modelada e planejada para atender às necessidades do novo sistema. O
sistema novo tem funcionalidades que não existiam no sistema anterior, como
a distribuição de processos e o acompanhamento dos mesmos, assim, a
performance foi melhorada.
6.2.1 Transformações realizadas entre o modelo do sistema A e o modelo do
sistema B

Na evolução do modelo A para o modelo B foram três (3) principais
transformações: a reestruturação de tabelas, a realização de normalização
com regras de integridade relacional e a retirada de atributos que não são
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mais importantes, como o conjunto de atributos Log_Ativo, Log_Ins,
Log_DtAlt, Log_DtExc na tabela Bairro que era usado para registrar exclusão
lógica e datas de inserção, alteração e exclusão do registro respectivamente,
porém, por decisão de negócio não eram mais necessários.
Com o objetivo de organizar melhor as tabelas foram realizadas as
reestruturações:
a-) Criação da tabela generalizada Pessoa_Fisica e alocados como as
especializadas abaixo dela as tabelas Cliente, Advogado, Funcionario e
Usuario (Em vez de relacionar com o funcionário, decidiram associar as ações
realizadas no sistema com o usuário que a realizou). Cliente, Advogado,
Funcionário e Usuário são pessoas físicas. Esta primeira reestruturação é
representada na figura 14 que foi elaborada para colocar atributos comuns na
tabela Pessoa_Fisica e atributos particulares nas especializações.
Figura 14 - Reestruturação de Pessoa Física /Cliente, Advogado, Usuário e
Funcionário

Fonte: Elaborado pela Autora

b-) Houve a troca do conjunto de atributos TRI_PARENTESCO 1 a 8
da tabela Triagem do modelo A pelo conjunto das tabelas: Relacao, Tipo
Relacao e Cliente no modelo B representada pela figura 15.No tipo de relação
existem relações de parentesco como mãe ou irmão, mas existem relações
que não são de parentesco como interessado, envolvido, sócio ou
representante legal. Esta mudança tornou a base e o sistema mais flexíveis
uma vez que permite diversos tipos de relação e não só de parentesco. Além
disto, permite colocar quantas relações forem necessárias, que podem ser do
tipo 0,1 ou N, sendo que no sistema anterior cada registro de triagem estava
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fixo, alocando 8 atributos para os parentescos e oito dependentes (a renda
dependia do parente). Esta mudança resolveu um problema existente no
modelo A para a terceira forma normal (3FN) e um requisito que não era
atendido.
Figura 15 - Reestruturação das Relações entre envolvidos
Tipo_relacao

Relacao

Cliente

Fonte: Elaborado pela Autora

c-) Foram a criadas as tabelas Endereco, Telefone e Email no modelo
B para representar atributos que antes se encontravam em Advogado e
Cliente no modelo A. Para classificar as tabelas Endereço, Email e Telefone
foram criadas as tabelas tipo de Endereço, tipo de Telefone e tipo Email. A
figura 16 representa esta alteração. Atualmente só existem para estes tipos
as opções de Residencial ou Comercial.
Figura 16 - Reestruturação de Endereço, Telefone e Email

Fonte: Elaborado pela Autora

d-) A hierarquia de CEP foi completada com as tabelas Estado e País
conforme mostra a figura 17. A tabela País foi criada para resolver um
problema de integridade que será comentado com as mudanças de
integridade. Estado foi criada para resolver problemas de normalização
que envolvia Estado no modelo B, conforme comentado em 4.3.2.
Foram todos integrados na cadeia de forma a montar a hierarquia
normalizada.
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Figura 17 - Reestruturação da hierarquia de CEP

Pais
Estado
Cidade
Bairro

CEP

Fonte: Elaborado pela Autora

e-) Foi criada a tabela Pessoa Jurídica para possibilitar a separação do
cliente nos tipos Pessoa Física ou Pessoa Jurídica conforme a figura 18.
Figura 18 - Reestruturação Pessoa Física e Pessoa Jurídica

Fonte: Elaborado pela Autora

f-) Foram criadas as tabelas Area_Atuacao e Advogado_Area_Atuacao,
assim foram associadas Areas de atuação com os Advogados, conforme
figura 19 e retirados os atributos ADV_Atua[Area_Atuacao] da tabela
Advogado. No sistema A era necessário selecionar em todos os registros de
tipos de ações para verificar as áreas distintas. Também se evita que na
ocorrência de uma nova área seja necessário criar mais um atributo de
formato flag em Advogado e torna a seleção mais simples caso se queira
buscar a informação de quais advogados atuam numa determinada área.
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Figura 19 - Reestruturação da Área de Atuação
ADVOGADO

TIPO_ACAO

AREA_ATUACAO

ADVOGADO_AREA_ATUACAO

Fonte: Elaborado pela Autora

Normalização:
A normalização das tabelas do Sistema A (Advogado, Cliente e
Triagem) gerou novas tabelas.
Problemas de normalização de RG presentes nas tabelas Advogado
Funcionario e Cliente do Sistema A foram resolvidos no modelo B com a
reestruturação destas tabelas como especializações de Pessoa e na tabela
Pessoa foi normalizado o RG.
Problemas de normalização de Advogado e atributos de conta e
Advogado e Cadastro de Advogado do modelo A foram resolvidos pela
criação

das

tabelas

Advogado_Conta,

Advogado_OAB

e

Advogado_Cadastro, que foram alocadas em outro modelo para outro sistema
(Sistema de Cadastro do Advogado).
Integridade:
Obteve-se aumento da integridade pela substituição de atributos no
formato texto por chaves estrangeiras de seus equivalentes, relacionamentos
e tabelas origens (quando estas não existiam). A seguir algumas alterações:
a-) No modelo A os atributos representando o Estado Civil nas tabelas
Advogado (AdvEstCivil) , Funcionario (Estado_Civil) e Cliente (Cli_EstCivil)
pela chave estrangeira id_Estado_Civil referenciando a nova

tabela

Estado_Civil do modelo B. A figura 20 apresenta parte do modelo B,
mostrando esta ligação do Estado_Civil com a tabela Pessoa que liga
Advogado, Funcionario e Cliente, como mostra a figura 14, representada
anteriormente nesta seção.
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Figura 20 - Integridade Estado_Civil-Pessoa_Fisica
PESSOA_FISICA

ESTADO_CIVIL

Fonte: Elaborado pela Autora

b-) Para o campo nacionalidade no formato texto do Sistema A, foi
criado no Sistema B a tabela País com os atributos id, nome e nacionalidade,
então, o atributo nacionalidade da tabela Cliente do sistema A é substituída
pela chave estrangeira (FK) id_pais com um relacionamento (1:N), com regra
de inserção (constraints), como mostra a figura 21. Esta mudança resolve
nacionalidades escritas incorretamente (gerando nacionalidades que nem
existem).
Figura 21 - Integridade para nacionalidade e Pessoa_Fisica
PESSOA_FISICA
ID
NM_NASCIMENTO
DT_NASCIMENTO
SG_SEXO
ID_ESTADO_CIVIL
CPF
NR_PREVIDENCIA_SOCIAL
P
NR_PIS_PASEP
NM_SOCIAL
NM_MAE
NM_PAI
ID_RG
ID_PAIS (FK)

PAIS
ID
NOME
NACIONALIDADE

1
CLIENTE
ID
ID_PESSOA_FISICA (FK)
ID_PESSOA_JURIDICA
ID_ENDERECO
ID_EMAIL_OWNER
NR_MATRICULA_SAP
DT_INCLUSAO
ID_TELEFONE_OWNER
ID_USUARIO_ATENDENTE

Fonte: Elaborado pela Autora

c-) Foi criada uma tabela Estado e o atributo que representava UF na
tabela Cidade(Cit_UF) no modelo A foi trocado, no modelo B, pela chave
estrangeira id_estado que faz referência à tabela Estado, normalizando,
conforme figura 17 apresentada anteriormente no item 6.2.1.
d-) Foi criada uma estrutura para representar RG, Orgao_Emissor e
Orgao. Atributos que faziam referência ao estado emissor do RG no modelo A
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nas

tabelas

Funcionario(UF_RG),

Cliente(Cli_RGUFEmissor)

e

Advogado(Adv_RGUFEmissor), foram substituídos na estrutura pela chave
estrangeira id_estado na tabela Orgão_Emissor no modelo B, acertando
também a normalização, como mostra a figura 22.
Figura 22 - Integridade de Orgao_Emissor-RG
ORGAO_EMISSOR
ID
ID_ORGAO (FK)
ID_ESTADO (FK)
ESTADO

ORGAO

ID

ID

NOME
SIGLA
ID_PAIS

NOME

RG
ID
NUMERO
DIGITO
DT_EXPEDICAO
ID_ORGAO_EMISSOR (FK)

Fonte: Elaborado pela autora

Estas alterações de normalização, reestruturações e integridade, que são
comentadas desde o começo do item 6.2.1, são as razões pelas quais o
número de tabelas no Sistema B aumentou, porém elas ficaram menores e,
por isso, mais simples. A figura 23 apresenta o modelo B simplificado sem os
atributos:
Figura 23 - Modelo B simplificado com as tabelas, mas sem os atributos
TELEFONE
ORGAO_EMISSOR
P

TELEFONE_OWNER

P
P

TIPO_TELEFONE

ADVOGADO

ORGAO

1

FUNCIONARIO

RG

1

1
ESTADO_CIVIL

P

P

TIPO_EMAIL

P

P

USUARIO

ADVOGADO_AREA_ATUACAO

P

AREA_ATUACAO
TIPO_RELACAO

P

P

1

CASO
1
TIPO_ATENDIMENTO

1

1

CLIENTE

ESTADO
CIDADE

PESSOA_JURIDICA

P
TIPO_ACAO

1

TIPO_PESSOA_JURIDICA
P

EMAIL_OWNER

INDICACAO

PESSOA_FISICA

PAIS

P

P
1

P

P

EMAIL

P

P

P

P

1

P

RELACAO

P
BAIRRO

ENDERECO_OWNER

CEP
P

TIPO_ENDERECO

P

ENDERECO

P
P

Fonte: Elaborado pela autora
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A figura 24 apresenta parcialmente o modelo de dados do sistema
novo
Figura 24- Modelo do Sistema Novo (Sistema B)
EMAIL
PESSOA_JURIDICA

ID
P

EMAIL
ID_TIPO_EMAIL (FK)
FL_PRINCIPAL
ID_EMAIL_OWNER (FK)
P

ID

ID
NOME

ID

P

ID_CIDADE
ID_CARGO
FL_ATIVO
EMAIL
ID_PESSOA_FISICA (FK)

ID

ID
NOME

1

P

RG
ID
NUMERO
DIGITO
DT_EXPEDICAO
ID_ORGAO_EMISSOR (FK)
P
P

NM_NASCIMENTO
DT_NASCIMENTO
SG_SEXO
ID_ESTADO_CIVIL (FK)
CPF
ID_PAIS (FK)
NR_PREVIDENCIA_SOCIAL
NR_PIS_PASEP
NM_SOCIAL
NM_MAE
NM_PAI
ID_RG (FK)

ID

NOME

LOGIN
SENHA
FL_ATIVO
FL_AUTENTICA_AD
ID_DOMINIO
ID_PESSOA_FISICA (FK)

PAIS
ID
NOME
NACIONALIDADE

P
P

ESTADO
ID
P

DT_INICIO
DT_FIM
ID_ADVOGADO (FK)
ID_FUNCIONARIO (FK)
ID_CASO (FK)
P

1

P

P

ID

ID

AREA_ATUACAO

P

NOME
TIPO_RELACAO
ID_AREA_ATUACAO (FK)
ID

P

ID_TIPO_ACAO (FK)
DT_REALIZACAO
FL_SALVO
FL_ENCERRADO
FL_REU_PRESO
FL_ADOLESCENTE_INTERNADO
DT_INCLUSAO
RELATO
ID_USUARIO_ATENDENTE (FK)
ID_USUARIO_DEFENSOR (FK)
ID_TIPO_ATENDIMENTO (FK)
ID_CIDADE (FK)
ID_CASO_PRINCIPAL
P

ID_AREA_ATUACAO (FK)
ID_ADVOGADO (FK)

AREA_ATUACAO

TIPO_ACAO

P

NOME
SIGLA
ID_PAIS (FK)

NOME

ADVOGADO_AREA_ATUACAO

1

TIPO_ATENDIMENTO

1

NOME
FL_RELACAO_FAMILIAR
FL_INDICA_RELACAO_CONTRARIA
ORDEM

ID

USUARIO

ID

ID

ID

ID

CASO

1

ESTADO_CIVIL

EMAIL_OWNER

INDICACAO

ID

PESSOA_FISICA

P
TIPO_PESSOA_JURIDICA

P
P

FUNCIONARIO

NOME

ORGAO

1

P

ID

ID_ORGAO (FK)
ID_ESTADO (FK)

P

P

TIPO_TELEFONE

1

NR_OAB
FL_ATIVO
ID_EMAIL_OWNER (FK)
ID_TELEFONE_OWNER (FK)
ID_PESSOA_FISICA (FK)
ID_ENDERECO (FK)

ORGAO_EMISSOR
ID

RAZAO_SOCIAL
NM_FANTASIA
CNPJ
SITE
NR_INSCRICAO_ESTADUAL
NR_INSCRICAO_MUNICIPAL
ID_TIPO_PESSOA_JURIDICA (FK)

ID

ADVOGADO

P

TELEFONE
RAMAL
CONTATO
ID_TIPO_TELEFONE (FK)
FL_PRINCIPAL
ID_TELEFONE_OWNER (FK)

TIPO_EMAIL

ID

TELEFONE_OWNER

TELEFONE

ID_PESSOA_FISICA (FK)
ID_PESSOA_JURIDICA (FK)
ID_ENDERECO (FK)
ID_EMAIL_OWNER (FK)
NR_MATRICULA_SAP
DT_INCLUSAO
ID_TELEFONE_OWNER (FK)
ID_USUARIO_ATENDENTE (FK)

ID

1

ID_CASO (FK)
ID_CLIENTE (FK)
ID_CLIENTE_PRINCIPAL (FK)
ID_TIPO_RELACAO (FK)
FL_ASSISTIDO
FL_CORTADA
FL_ATENDIMENTO_INICIAL
FL_DEMANDA
FL_CONCILIACAO
FL_INCLUSAO_PROCESSO
DT_INCLUSAO

1

ID

RELACAO
P

1

CLIENTE

P
P

1

P

P

ID
P

NOME

CIDADE
ID

ENDERECO
CEP

NOME
ID_ESTADO (FK)

ID

BAIRRO
ID
P

NOME
ID_CIDADE (FK)

P

ID

ENDERECO_OWNER
ID

CEP
TIPO_LOGRADOURO
LOGRADOURO
TIPO_ENDERECO
ID_BAIRRO (FK)
LOGRADOURO_ABREVIADO
ID

P

P

NOME

P

ID_CEP (FK)
ID_TIPO_ENDERECO (FK)
ID_ENDERECO_OWNER (FK)
FL_PRINCIPAL
LOGRADOURO
NUMERO
COMPLEMENTO
NM_BAIRRO
NM_CIDADE
NM_ESTADO

Fonte: Elaborado pela autora com a ferramenta Erwin
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Para o conjunto apresentado para este estudo foi escolhido utilizar um extrato
da base de dados que representa a pessoa na forma de cliente, funcionário,
advogado, relações, caso e indicação. Este extrato selecionado é equivalente
ao extrato utilizado para a análise da qualidade do modelo do sistema A.
6.3 Aplicação das métricas no sistema B (sistema novo).

Serão aplicadas as métricas, segundo a explicação das formas de
mensuração definidas na seção 3, item 3.3, analisando o modelo do sistema
B

6.3.1 Completude

Para a completude são comparados os requisitos com o modelo. Para
o Sistema B novos sub-requisitos foram incluídos por causa da adição de
tabelas para melhorar a estrutura, normalização e integridade, por exemplo,
um requisito incluído é de que um cliente possui zero, um ou mais emails. No
sistema anterior não existia este requisito, pois só era possível incluir um
email para o cliente. Foi incluída a tabela país para o associado e não seja
mais digitada a nacionalidade. O Quadro 28 apresenta a lista de requisitos
cuja representação foi verificada no modelo. A tabela é formada pela lista de
requisitos na 1ª coluna, sendo que os requisitos gerais do processo de
negócio (figura 5, na seção 3) estão destacados com fundo sombreado, a 2ª
coluna com o símbolo

se marcada com um  indica que o requisito foi

representado no modelo, a 3ª coluna com o símbolo

se marcada com X

indica que o requisito está faltando no modelo, ou foi representado de forma
errada. Na 4ª coluna, podem existir observações referentes ao problema
indicado pela marcação na 3ª coluna.

Dos 26 requisitos citados, todos são atendidos.
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Quadro 28- Quadro com requisitos Sistema B para verificar completude

Requisitos
1-Cliente explica rápida e resumidamente o problema
para o atendente de forma a verificar se é um caso que
pode ser atendido ali
1.1- Pode ser necessário verificar as áreas jurídicas e
tipos de ações
2- Cliente é cadastrado e explica em detalhes o
problema.
2.1-Clientes possuem dados pessoais
2.1.1- Uma Pessoas tem um RG
2.1.1.1-RG tem número data de expedição
2.1.2-RG é gerado por um órgão de expedição estadual
2.1.3-Um órgão de expedição estadual pertence a um
órgão nacional.
2.1.4-Pessoas tem nacionalidade
2.1.4.1- Uma Nacionalidades estão associadas a um
país
2.2-Cliente possui apenas um endereço
2.2.1-Um endereço pode ser residencial ou comercial
2.2.2-Um endereço possui Logradouro
2.2.3-Um endereço pode possuir número
2.2.4-Um endereço pode possuir complemento
2.2.3-Um endereço possui Bairro
2.2.4-Um Bairro pertence a apenas uma Cidade
2.2.5-Uma Cidade pertence a apenas um Estado
2.3-Cliente possui um ou mais telefones
2.3.1-Um telefone pode ser residencial ou comercial
2.4-Cliente possui um ou mais e-mails.
2.4.1-Um e-mail pode ser residencial ou comercial
2.5-Um Cliente nasceu em apenas um pais
3-Problema/Caso é cadastrado






















3-Cliente indica pessoas envolvidas.
3.1-Cliente pode indicar uma ou mais testemunhas
3.2-Cliente pode indicar um ou mais envolvidos e suas
relações com ele
3.3-Cliente indicar um representante Legal
4-Funcionário do ou Advogado é indicado para cuidar do
caso
4.1 Rotina do programa irá utilizar dados de Advogado
ou Funcionário para escolha para a indicação






Fonte: Elaborado pela Autora

A matriz CRUD ( Create, Read, Update, Delete) é utilizada segundo indicação
de Moody (1998) para identificar problemas no fluxo de operações aplicado às
tabelas. Nesta Matriz, exibida no quadro 29, as tabelas são as linhas, colunas
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são os requisitos, carga inicial e carga periódica, e no cruzamento estão as
operações do CRUD .

Legenda
Colunas

Quadro 29 - Quadro com Matriz CRUD para Modelo Sistema B

1
2
3
4
5
6

Cliente explica rápida e resumidamente o problema para o atendente de forma
a verificar se é um caso que pode ser atendido ali
Cliente é cadastrado e explica em detalhes o problema
Cliente indica pessoas envolvidas
Funcionário do ou Advogado é indicado para cuidar do caso
Carga Inicial
Carga periódica
1-

Tabelas

2-.

3-.

4-

5

6

Advogado

R

CRU

Advogado_ Area_Atuacao

R

CRU

Area_Atuacao

R

Bairro

R

C

CRU

R

C

CRU

R

R

C

CRU

U

R

Email

C

C

R

Email_Owner

C

C

R

Endereço

C

C

R

Estado

R

R

C

CRU

Estado_Civil

R

R

C

CRU

C

CRU

Caso

R

CRU

C

CEP
Cidade
Cliente

C

U

R

R

Endereço_Owner

Funcionário

R

Indicação

CR

Orgao

R

R

C

Orgao_Emissor

R

R

C

Pais

R

R

C

CR

Pessoa_Fisica

C

CR

Pessoa_Juridica

C

C

C

R

C

Telefone

C

C

R

Telefone_Owner

C

C

R

Tipo_Email

R

R

C

Tipo_Acao

R

R

C

Tipo_Endereço

R

R

C

Tipo_Pessoa_ Juridica

R

Relação
RG

Tipo_ Atendimento

Tipo_Relacao

C
R

C

Tipo_Telefone

R

R

C

Usuario

R

R

C

Fonte : Elaborado pela autora

CRU
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Pela verificação da matriz CRUD, observa-se que existe uma tabela
que não é utilizada. (Endereco_Owner), pois é cadastrada e jamais lida.


(Número de elementos representados no modelo que não correspondem a
requisitos do sistema / Número de elementos representados no modelo) × 100

A tabela Endereco_Owner não é utilizada em nenhum lugar.
Há 1 das 33 tabelas que não corresponde aos requisitos representando 3,03%.
Há 1 dos 46 relacionamentos que não corresponde aos requisitos representando
2,17%.
o Totalizando 2 em 79 elementos, representando 2,53% de elementos
que não correspondem aos requisitos.


(Número de requisitos que não estão representados no modelo / Número de
requisitos) × 100
o



Todos os requisitos estão representados.

(Número de elementos que correspondem aos requisitos, porém estão definidos
de forma incorreta / Número de elementos que correspondem aos requisitos) ×
100
o

Nenhum elemento corresponde aos requisitos, mas estão definidos
de forma incorreta.

 Número de inconsistências em relação ao processo de negócio
o .1 tabela não utilizada

6.3.2 Integridade

O Quadro 30 apresenta os relacionamentos existentes no modelo do
Sistema B e é usado para verificar a representação dos relacionamentos e as
chaves estrangeiras.
Atributos Bairro, Cidade e Estado na tabela ENDERECO estão no
formato texto e estão sem um relacionamento com as tabelas de mesmos
nomes que poderiam ser as tabelas origens. Para um relacionamento de
integridade o atributo Bairro deveria ser substituído pela FK id_Bairro
relacionando com a tabela Bairro e o atributo Cidade devia ser substituído
pela FK id _Cidade relacionado à tabela Cidade. A inclusão de id_Cidade já
identifica o Estado. Pelo ID_CEP é possível identificar a cidade e estado e até
o bairro dependendo do tamanho da cidade, porém o atributo CEP não é
obrigatório.
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Quadro 30 - Tabela de Relacionamentos existentes para modelo Sistema A
Tabela1/ Origem

Atributo 1

Tabela 2/ Destino

Atributo 2

Card.

1

Tipo_Pessoa_Juridica

ID

Pessoa_Juridica

Id_Tipo_Pessoa_Juridica(FK)

1:N

2

Pessoa_Juridica

ID

Cliente

Id_Pessoa_Juridica(FK)

1:1..0'

3

Pessoa_Fisica

ID

Cliente

Id_Pessoa_Fisica(FK)

1:N

4

Pessoa_Fisica

ID

Funcionario

Id_Pessoa_Fisica(FK)

1:1'

5

Pessoa_Fisica

ID

Advogado

Id_Pessoa_Fisica(FK)

1:1'

6

Pessoa_Fisica

ID

Usuario

Id_Pessoa_Fisica(FK)

1:1

7

Tipo_Telefone

ID

Telefone

Id_Tipo_Telefone(FK)

1:N

8

Telefone_owner

ID

Telefone

Id_Telefone_owner(FK)

1:N

9

Telefone_owner

ID

Cliente

Id_Telefone_owner(FK)

1:1

10

Telefone_owner

ID

Advogado

Id_Telefone_owner(FK)

1:1'

11

Tipo_Email

ID

Email

Id_tipo_email(FK)

1:N

12

Email_owner

ID

Email

Id_email_owner(FK)

1:N

13

Email_owner

ID

Cliente

Id_email_owner(FK)

1:1'

14

Email_owner

ID

Advogado

Id_email_owner(FK)

1:1'

15

Area_Atuacao

ID

Advogado_Area_Atuacao

Id_Area_atuacao(FK)

1:N

16

Advogado

ID

Advogado_Area_Atuacao

Id_Advogado(FK)

1:N

17

Advogado

ID

Indicacao

Id_Advogado(FK)

1:N

18

Funcionario

ID

Indicacao

Id_funcionario(FK)

1:N

19

Caso

ID

Indicacao

Id_Caso(FK)

1:1'

20

RG

ID

Pessoa_Fisica

Id_RG(FK)

1:1'

21

Orgao_Emissor

ID

RG

Id_Orgao_emissor(Fk)

1:N

22

Orgao

ID

Orgao_Emissor

Id_Orgao(FK)

1:N

23

Estado_Civil

ID

Pessoa_Fisica

Id_Estado_Civil(FK)

1:N

24

Tipo_Relacao

ID

Relacao

Id_Tipo_Relacao(FK)

1:N

25

Cliente

ID

Relacao

Id_Cliente_Principal(FK)

1:N

26

Cliente

ID

Relacao

Id_Cliente(FK)

1:N

27

Endereco

ID

Cliente

Id_endereco(FK)

1:N

28

Endereco_Owner

ID

Endereço

Id_endereco_owner(FK)

1:N

29

Tipo_Endereco

ID

Endereço

Id_tipo_endereco(FK)

1:N

30

CEP

ID

Endereço

Id_Cep(FK)

1:N

31

Bairro

ID

CEP

id_Bairro(FK)

1:N

32

Cidade

ID

Bairro

Id_Cidade(FK)

1:N

33

Estado

ID

Cidade

Id_Estado(FK)

1:N

34

Pais

ID

Estado

Id_Pais(FK)

1:N

35

Usuario

ID

Caso

Id_Usuario_Defensor(FK)

1:N

36

Usuario

ID

Caso

Id_Usuario_Atendenter(FK)

1:N

37

Usuario

ID

Cliente

Id_Usuario_Atendente(FK)

1:N

38

Area Atuacao

ID

Tipo_Acao

Id_Area_atuacao (FK)

1:N

39

Orgao_emissor

ID

Estado

Id_Estado(FK)

1:N

40

Tipo_Atendimento

ID

Caso

Id_tipo_atendimento(FK)

1:N

41

Pais

ID

Pessoa_Fisica

Id_Pais(FK)

1:N

42

Tipo_Acao

ID

Caso

Id Tipo_Acao(FK)

1:N

43

Caso

ID

Relacao

Id_Caso(FK)

1:N

44

Cidade

ID

Caso

Id_Cidade(FK)

1:N

45
46

Caso
Endereco

ID
ID

Caso
Advogado

Id_Caso_PrincipalFK)
Id_EnderecoFK)

1:N
1:N

Fonte : Elaborado pela autora
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Regra de negócio:


Uma pessoa, não pode ser ao mesmo tempo mais de uma
especialização de Pessoa: Advogado, Cliente, Funcionário.
Embora a regra de negócios exista, não existe uma regra no
banco de dados para garanti-la e ela também não é visualizada
no modelo.

Regras de Integridade escritas em linguagem natural: (Verificação
de cardinalidade)


Uma Pessoa possui apenas um RG.



Um RG foi expedido por apenas um Órgão Emissor.



Um Órgão Emissor de um dado estado pertence a apenas um
Órgão.



Uma Pessoa Física tem apenas um Estado Civil.



Uma Pessoa Física tem apenas uma Nacionalidade.



Um Cliente pode ser apenas uma Pessoa Física.



Um Advogado é apenas uma Pessoa Física.



Um Funcionário é apenas uma Pessoa Física.



Um Usuário é uma Pessoa Física (Advogado ou Cliente).



Um telefone tem um tipo (ex.: Comercial, Residencial).



Uma Pessoa Jurídica tem um tipo (ex.: empresa, ONG).



Um Cliente pode ser uma Pessoa Jurídica.



Um Cliente tem um ou mais telefones.



Um Advogado tem um ou mais telefones.



Um e-mail tem um tipo (ex.: Comercial, Residencial).



Um Cliente tem um ou mais e-mails.



Um Advogado tem um ou mais e-mails.
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Um endereço tem um tipo (ex.: Comercial, Residencial).



Um Cliente tem um endereço.



Um Advogado tem um endereço.



Um Endereço tem apenas um Cep.



Um Cep tem apenas um Bairro.



Uma Cidade tem vários Bairros.



Um Estado possui várias Cidades.



Um País (Brasil) têm vários Estados.



Um Cliente pode relatar Pessoas Físicas envolvidas (Relações)
com o problema (caso).



A relação possui um tipo de relacionamento com o cliente.



O caso (problema) deve utilizar um tipo de ação.



Um caso pode estar associado com um outro caso principal (por
exemplo, um caso cujo tipo de ação é a guarda de filhos pode
estar associado ao caso principal cuja ação é de divórcio).



O usuário que realiza o cadastro do cliente deve ficar registrado.



O usuário que realiza o cadastro do caso (problema) deve ficar
registrado.



Se houver um usuário responsável este deve ser registrado.



Um Advogado atua em uma ou mais Áreas de Atuação.



Uma indicação para cuidar de um caso pode ser feita para um
Advogado parceiro ou para um funcionário

A regra grifada com um fundo colorido está no modelo, porém
segundo o estudo da métrica de completude é desnecessária.


Um endereço tem um endereço owner.


(Número de regras de negócios que não são representadas pelo modelo /
Número de regras de negócios que deveriam ser representadas pelo
modelo) × 100. (Para esta métrica contabilizar todas as regras)
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Número de regras de negócios que não são representadas pelo
modelo é composto por 1 regra de negócio que deveria existir e 2 regras
de integridade referencial que deveriam existir, e o total para o cálculo da
métrica é obtido adicionando-se as 3 que faltam às 46 que existem, ou
seja, o total é de 49 regras.
Porcentagem de regras que não são representadas  6,12%


Restrições de integridade incorretas
Não existem regras incorretas.

6.3.3 Normalização

1ª forma normal
Nenhuma tabela tem atributos multivalorados, assim nenhuma infração
à 1ª forma normal.

2ª forma normal
Pelo uso de surrogates com um único atributo neste modelo, a 2ª forma
não se aplica.

3ª forma normal
Algumas tabelas deste modelo possuem muitos atributos, assim com
intuito de melhorar a visualização dos exemplos de infrações das
formas normais, somente o grupo de atributos que representam o(s)
problema(s) é apresentado e uma coluna com reticências (...) indica
que a tabela possui mais atributos que não foram exibidos, pois não
são importantes para a demonstração do problema.



Tabela Endereço, com os atributos Nm_Bairro, Nm_Cidade e
Nm_Estado
Os atributos NM_BAIRRO, NM_CIDADE, NM_ESTADO, estão no
formato texto e pelo ID_CEP é possível obter informação do Bairro,
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Cidade e Estado, porém o CEP pode ser nulo. Existem as tabelas
Bairro, Cidade e Estado e utilizando o id_cidade no lugar do texto
com o nome da cidade evita-se erros de digitação e retira-se o
atributo nm_estado, uma vez que a cidade está associada ao seu
estado na tabela cidade. O quadro 31 mostra esta falta de
normalização.

Quadro 31 - Representação da Tabela Endereco com atributos formato texto
que tem tabela origem
ID

...

ID_CEP

NM_BARRO

NM_CIDADEI

NM_ESTADO

...

5235

...

288591

Caximba

Curitiba

PR

...

6486

...

21864070

Bangu

Rio de Janeiro

RJ

...

6487

...

3446000

Vila Carrão

São Paulo

SP

...

Fonte: Elaborado pela autora



Número de violações de regras de formas normais, sumarizadas por tipo de
forma normal e por número de tabelas com violações /Número de tabelas.

O Quadro 32 apresenta as violações das formas normais.

Quadro 32 - Número de Violações das Formas Normais
Forma Normal
1FN
2FN
3FN

Qtde de tabelas
envolvidas
Total
0
33
0
33
1
33

%
0%
0%
3,03%

Fonte: Elaborado pela autora

6.3.4 Conformidade

Convenções Sintáticas:

Antes da criação desta base de dados foi criado um documento de
padronização para tabelas.
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Este documento define que, caso o nome da tabela seja composta de
mais de uma palavra, a ligação entre as palavras deve ser feita com “_”
underline. Para esta regra, os nomes das tabelas estão em conformidade.
Ainda no documento de padrões para banco de dados da empresa
jurídica da qual os modelos pertencem, foram definidas abreviaturas para
utilização nos atributos compostos, conforme o Quadro 33.
Somente os símbolos da notação IDEFIX1 foram usados para o
Modelo B e estes símbolos utilizados para representação estão apresentados
na figura 25.

Figura 25 - Exemplo da Notação usada para o modelo

Fonte: Elaborado pela autora

A nomenclatura de nomes segue um padrão de abreviatura no caso de
atributos compostos.
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Padronização de nomenclatura completa:



Nomes significativos na maior parte



Não existem construções inválidas, ou chaves primárias inválidas, e
nem definições incompletas dos elementos.

Quadro 33 - Abreviações do documento de Padrão para Base de Dados da
Empresa
Abreviação Significado
CD

Código

DS
DT

Descrição
Data

FL
HR

Flag
Horário

ID
NM

Identificador único
Nome

NR
OBS

Número
Observações

PC
QT

Percentual
Quantidade

ST
SG

Status, Situação
Sigla

VL

Valor

Fonte: Elaborado pela autora

Convenções Posicionais:
Não foram aplicadas regras posicionais para o modelo em hierarquias do tipo
Generalização - Especialização, como é o caso de Pessoa e as tabelas
especializadas (Cliente, Advogado, Funcionario e Usuário). De 33 tabelas,
quatro (4) não estão posicionadas conforme o alinhamento usual, ou seja,
12,12% das tabelas não atendem a conformidade posicional.
As métricas de conformidade ligadas às convenções sintática e posicional
são:


Número de violações das convenções de modelo de dados
Violações nos padrões de diagramação
Violações nos padrões de nomes
Chaves Primárias inválidas

 12,12%

 0%

 0%
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Formas de construção inválidas

 0%

Definições incompletas dos elementos

 0%

Para um modelo sem ambiguidade, deve ser observada a minimização do seu
tamanho, retirando-se os elementos ou conceitos repetidos.


Número de instâncias de redundância  Redundâncias de tabelas ou
relacionamentos. Redundâncias de atributos são verificadas durante a
normalização. No sistema B existe redundância de relacionamentos. Os 8
relacionamentos que utilizam as tabelas Owners representam redundância,
uma vez que poderiam ter sido representados com um relacionamento direto
de um para muitos. A figura 26 mostra os relacionamentos redundantes e a
forma direta

Figura 26 - Relacionamentos com tabela Owner redundantes
1
1

1

Advogado

Telefone
Owner

Telefone
1

N

1
1
1

Cliente

1

1

Email
Owner

1

Email
1 N

N

Advogado

Telefone
1
1

N
N

Cliente

Email
1

N

Fonte: Elaborado pela autora
Dos 46 relacionamentos existentes, 6 deveriam ser trocados por 4 diretos e 2
tabelas seriam retiradas. Esta ação aumentaria o número de atributos, pois
seria necessário incluir a chave estrangeira nas tabelas telefone e e-mail.
Como são 6 relacionamentos que deveriam ser trocados por 4, serão
contabilizados 2 relacionamentos redundantes e 2 tabelas redundantes  4
elementos redundantes em 79, ou seja, 5,06% de redundância.

6.3.5 Compreensibilidade
O dicionário de dados que auxilia na compreensibilidade deste modelo
se encontra no apêndice B.
O modelo foi distribuído para 6 pessoas que participam dos
desenvolvimentos, a fim de que elas julgassem sua compreensibilidade,
segundo o questionário sobre o modelo (O questionário se encontra no
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apêndice D). Para a avaliação foi utilizada uma escala hedônica de 5 pontos,
que vai de muito difícil a muito fácil (muito difícil, difícil, regular, fácil, muito
fácil), considerando a possibilidade de usar o modelo de banco de dados em
projetos de trabalho. As notas dadas pelos desenvolvedores estão
apresentadas no quadro 34.
Quadro 34 - Notas de compreensão dadas pelos desenvolvedores para o sistema
B
Compreensibilidade Avaliada
Erros no
questionário
Muito difícil
5

Difícil
4

Regular
3

Fácil
2

Muito Fácil
1
0

Desenvolvedor1

X

Integrantes

Desenvolvedor2
Desenvolvedor3

X

Desenvolvedor5

0

X

Desenvolvedor4

0

1

X

0

X

Desenvolvedor6

X

1

Fonte: Elaborada pela autora


Avaliação de Questionário = (Soma dos erros dos questionários / (Número de
desenvolvedores que responderam o questionário do modelo × 10)) × 100
(2/60) ×100  3,33% de falta de compreensibilidade pelo questionário



Avaliação de Percepção = ((Soma das notas de compreensibilidade
desenvolvedor/Número de desenvolvedores que avaliaram o modelo) -1) × 25

A compreensão do sistema B foi avaliada como fácil.
(2+1+3+2+3+1)/6 =2
2-1=1
1×25  25%
Média das duas porcentagens para compreensibilidade  (25+3,3)/2
A falta de compreensibilidade ficou avaliada como 14,5%

do
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6.3.6 Integração

O sistema de RH tem a informação sobre Funcionários. O sistema B
tem uma tabela que é a cópia de dados do funcionário, sendo que cada
novo funcionário é registrado (criado) no RH, é copiado para o Sistema
B em Funcionário, e os dados pessoais em Pessoa-Física Assim, as
informações de funcionário que existem no Sistema B são repetidas do
RH e os seus dados pessoais são repetidos no RH e em Pessoa Física
da base do Sistema B.


Número de conflitos com os sistemas existentes: 2. O identificador da Pessoa Física
no sistema B e o identificador de funcionário
O número de conflitos é de 2.



Número de elementos duplicados em relação a outros sistemas
A tabela Funcionário tem os atributos repetidos do original na tabela funcionário do
RH. (4 atributos , já que o Id e Id_Pessoa_Física não é repetido)
Existem 4 atributos duplicados em 161, representando 2,48% de duplicação.

6.3.7 Complexidade Estrutural Complexidade Estrutural do MER


Tabelas




Número total de tabelas  33

Atributos


Número total de atributos  161



Minimização: cada aspecto dos requisitos é representado
uma única vez no modelo: A minimização já foi medida numa
dimensão conformidade.





Número total de atributos compostos  0



Número total de atributos multivalorados 0

Relacionamentos:


Número total de relacionamentos  46



Número total de relacionamentos M:N  0
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Número total de relacionamentos 1:N  33



Número total de relacionamentos 0..1:1  12



Número total de relacionamentos não binários  1



Número de relacionamentos binários  45



Número de relacionamentos de especialização/generalização

4


Número de relacionamentos de todo/parte3



Numero total de auto relacionamentos  1



Número de relacionamentos redundante  0

6.4 Gráfico de visão geral das medidas de qualidade de modelo aplicadas ao
modelo do sistema B

Para uma visualização geral da qualidade do modelo para o sistema B (com
todas as dimensões e métricas medidas, exceto complexidade estrutural do
MER) é gerado um gráfico apresentado na figura 27.
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Figura 27 - Visão geral dos problemas de qualidade do modelo do sistema B

Fonte: Elaborado pela autora

Vale lembrar que, como as medidas são de problemas, colunas mais
altas no gráfico indicam as métricas que possuem maiores problemas. As
colunas vazias indicam métricas para as quais não existem problemas. A
Complexidade Estrutural somente é utilizada em comparação com outro
modelo assim, neste momento só foi calculada e não foi incluída no gráfico.
O gráfico indica que o Sistema B tem um (1) problema maior (que
quase chega a uma porcentagem de 15%) e se trata da Nota de falta de
compreensibilidade dada pelos desenvolvedores. O Sistema B apresenta
outro problema que está entre 10% e 15% - Violação nos padrões de
diagramação Tem ainda outros cinco (5) problemas abaixo de 10 %- Regras
não

representadas

pelo

modelo,

Redundância

de

elementos,

Não
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correspondem aos requisitos, Número de elementos duplicados em relação a
outros sistemas. e 3FN.

6.5 Conclusão
O modelo de dados do sistema B (sistema novo) foi analisado usando
24 métricas de qualidade de modelo pertencentes a 7 dimensões de
qualidade de modelo que haviam sido selecionadas e descritas formas de
medição na seção 3. Na análise realizada foi constatado apenas 1 problema
que quase atinge 15% como o pior resultado, ele pertence à dimensão
Compreensibilidade

(nota

dada

pelo

desenvolvedor

à

falta

de

compreensibilidade do modelo, cujo resultado foi 14,5%.). O Segundo pior
problema com 12,12% é de Conformidade (violação no Padrão de
diagramação). Os demais 5 estão abaixo de 10% e pertencem às seguintes
dimensões: Integridade, (Regras não representadas pelo modelo 6,12%),
Normalização (problemas na 3FN 3,03 %), Conformidade (Redundância de
elementos

5,33%),

Completude

(Elementos

do

modelo

que

não

correspondem aos requisitos 2,56%) e Integração (com 2,48% de elementos
duplicados em relação a outros sistemas).
Foram registrados 2 conflitos com outros sistemas
O sistema B contém 7 dimensões de qualidade com problemas como
foi exposto, porém para 9 das métricas deste modelo, não existem problemas.
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7 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DADOS DA BASE DO SISTEMA NOVO
(Sistema B)
7.1 Introdução

Nesta seção realiza-se a avaliação da qualidade dos dados da base
gerada a partir do modelo do sistema B. Expõem-se os problemas qualidade
de dados que foram resolvidos com este modelo e os problemas que ainda
persistem.
Foi realizada uma avaliação conforme indicações apresentadas por
Maydanchik (2007). A avaliação foi montada conforme modelo apresentado
na seção 5 em que foi feita a avaliação anterior. Dados de clientes foram
migrados para esta nova base. A amostra utilizada para avaliação foi da base
de dados pós migração, e considerados somente os registros que foram
inseridos após o começo da implantação, no momento da consulta, com
1.539.576 registros.

7.1 Avaliação

7.1.1 Planejamento:
Para Maydanchick (2007), na fase de planejamento é escolhido o
escopo e a frequência de realização da avaliação. Na avaliação da qualidade
dos dados da base do sistema B foi selecionada uma parte da base que se
refere à pessoa física e cliente, e ela será realizada uma única vez para
avaliação do estado atual.

7.1.2 Preparo:
O modelo de dados, apresentado na figura 24 da seção 6, e o
dicionário de dados descrito no apêndice B foram de grande auxílio nesta
avaliação. No sistema novo foi realizada a normalização, então o número de
tabelas aumentou, porém ficou mais claro o que cada tabela representa.
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7.1 3 Implementação:
As regras de qualidade foram escritas na linguagem de pesquisa
Structured Query Language (SQL) e aplicadas à base da amostra. As regras
são as mesmas usadas na primeira avaliação da base do sistema A descrita
na seção 5, conforme mostra quadro 35.

Para esta base foi analisada a tabela cliente onde havia a maior parte dos
problemas
Quadro 35 - Problemas e Regras que devem ser obedecidas
Dimensão
de
Qualidade
dos

Campo
avaliado

Regra que
obedecida

deve

ser

Pesquisa dos dados que
não obedecem à regra

Acurácia

Nacionalidade

Grande maioria dos
registros deveria conter
“Brasileira’

Select * from cliente
where nacionalidade Like
‘BR%’ and nacionalidade
not like ‘Brasileira’

Acurácia

Dt_nascimento

Datas com mais de 105
anos de diferença em
relação à data atual,
estão erradas.

Select * from cliente
Where dt_nascimento >
data_hoje
or
dt_nascimento
<
data_hoje_menos_105

Completude

email

Emails
devem
preenchidos

Select count(*) from

Dados

ser

Cliente Where
email is null

Completude

Id_RG

Dados preenchidos no
RG

Select
count(*)
from
cliente Where RG is null

Completude

CPF

Dados preenchidos com
CPF

Select count(*) from
cliente Where
CPF is null

Consistência

Nome_
nascimento

Não
devem
existir
números em um campo
em nome nascimento

select
count(*)
from
<Tabela>
where
<atributo> like '%1%' or
<atributo> like '%2%' or
<atributo> like '%3%' or
<atributo> like '%4%' or
<atributo> like '%5%' or
<atributo> like '%6%' or
<atributo> like '%7%' or
<atributo> like '%8%' or
<atributo> like '%9%' or
<atributo> like '%0%'
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Quadro 35 (continuação) - Regras
Dimensão
de
Qualidade
dos Dados

Campo avaliado

Regra de Negócio

Pesquisa

Consistência

Id_email_owner

Qualquer email deve
ser preenchido e deve
ter o caractere ‘@’

Select * from cliente
Where email is not null
and email not like ‘%@%’

Consistência

Nome_

Não
deve
ser
preenchido com PA no
nome,
pois
PA
representa o numero
do
processo
administrativo
e
pertence
a
outra
tabela

Select * from

nascimento

cliente Where
nm_nascimento like ‘%PA
%’
and nm_nascimento like
‘%/%’

Consistência

Telefone

O Campo telefone
deve possuir apenas
números

select
count(*)
from
cliente where telefone not
like '%1%' and telefone
not like '%2%' and
telefone not like '%3%'
and telefone not like
'%4%' and telefone not
like '%5%' and telefone
not like
'%6%' and
telefone not like '%7%'
and telefone not like
'%8%' and telefone not
like '%9%' and telefone
not like '%0%'

Unicidade

Único CPF, e
diversos Nome
nascimento

Uma pessoa deve ser
registrada uma única
vez

Select <atributo1>,
count(distinct <atributo2>
) as Qtd from <tabela>
group
by
<atributo1>
Having
count(distinct
<atributo2>, ) > 1 order
by Qtd
Escolha alguns casos e
verifique o detalhe

Fonte: Elaborado pela autora

Foi incluída a regra de Pessoa física e Pessoa Jurídica, divisão que não
existia no modelo A e existe no modelo B, conforme o quadro 36.
Na sequência são comentados os problemas de qualidade de dados
resolvidos com o modelo novo, problemas que ainda persistem e um
problema novo.
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Quadro 36 - Nova regra incluída na avaliação da qualidade dos dados
Dimensão
de
Qualidade
dos

Campo
avaliado

Regra que
obedecida

deve

ser

Pesquisa dos dados que
não obedecem à regra

Nm_

O nome da Pessoa
Física não deve possuir
termos como Ltda ou
Fundação

Select * from cliente
Where
nm_nascimento
like
‘%Ltda%’
or
nm_nascimento
like
‘%Fundação%’

Dados
Acurácia

nascimento

Fonte: Elaborado pela autora

7.2 Problemas de dados resolvidos com o novo modelo

Alguns tipos de problemas de dados relatados na seção 5, relativos à
base do sistema A, foram resolvidos. Além do modelo novo, alguns acertos
que foram realizados durante o processo de migração e treinamento do novo
sistema contribuíram para melhorar a qualidade dos dados, porém alguns
problemas persistem e serão comentados posteriormente.

7.2.1 Campos inconsistentes:

a) Emails com recados foram retirados - (dimensão Consistência).
Num processo manual, pontual, foram verificados emails com mais
de 40 caracteres, ordenados pelo número de caracteres em ordem
decrescente. No modelo do sistema novo (sistema B), o campo de
email tem uma regra de consistência para aceitar apenas e-mails se
houver um @ na palavra. Estas medidas não impedem totalmente a
entrada de dados inconsistentes uma vez que é um campo texto para
digitação livre (desde que tenha um @), mas diminuem a possível
ocorrência do problema. Atualmente não existem recados nos emails.

143

b) Telefone sem recados - (dimensão Consistência).
No novo modelo o telefone é um atributo que só aceita números.
Assim, na migração, para telefones cadastrados, foram transferidos
apenas números. O Telefone tem um atributo chamado Contato, caso
os usuários desejem incluir o nome da pessoa com a qual deve ser
feita

a

comunicação.

Telefone

é

uma

tabela

que

é

associada/cadastrada para Clientes, Advogados e Funcionários,
somente quando existe algum valor para inserir, evitando campos
nulos, e permite cadastrar mais de um telefone por pessoa.

c) Nacionalidade sem erros de grafia - (dimensão Acurácia).
Foi criada uma tabela\tabela País com atributos Identificador,
Nome do país e Nacionalidade. Esta tabela é a origem para a FK do
identificador do país que fica na tabela do cliente. A aplicação tem
uma caixa de escolha para a nacionalidade, sendo que o valor
padrão é a nacionalidade brasileira que corresponde a mais de 90%
dos registros. Assim foi garantido que não haverá problemas de
grafia na nacionalidade uma vez que não é mais um campo de texto
livre, mas sim uma associação com valores estipulados.

d) Somente emails com @.- (dimensão Acurácia).
Foi criada uma regra de consistência na aplicação para o campo
email que só aceita a inclusão se a palavra que contiver @ .

e) Todos os telefones em um campo - (dimensão Representação
Concisa)
Não acontece mais, pois agora existe a possibilidade de
cadastrar vários telefones para a mesma pessoa. Os números
foram migrados gerando uma entrada em um campo telefone, para
cada telefone.
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f) Representação inconsistente pelo uso de mais de um atributo nos
dados - (dimensão Representação Concisa)
Não acontece mais. Este erro era gerado por uma dificuldade
apresentada no uso da aplicação, por isso os atendentes incluíam o
código que facilitava a procura de outras informações junto com o
número. Com a nova aplicação, o cadastramento melhorou e houve
treinamento. Esta é a prova de que erros podem ser gerados por
causas diversas e uma delas é o comportamento dos usuários.

g-) Registros que representam a mesma pessoa, porém com
identificação diferente (Unicidade)
A solução deste problema envolveu mudança no modelo (com a
criação da estrutura pessoa ) e nova forma de busca na aplicação. A busca
por documento, por data de nascimento ou nome é feita quando alguma
pessoa é cadastrada. Para uma série de registros atendendo as condições
dadas é possível verificar outros dados, como data de nascimento e RG.
Desta forma não tem mais o problema de unicidade.
Outra solução seria a criação de uma regra de integridade no banco de
dados para não permitir repetir o conjunto de nome, data de nascimento e
RG.

7.3 Problemas que ainda persistem no novo modelo

Mesmo no novo modelo alguns problemas continuam existindo e são
comentados. Tipos mais comuns de problemas nos dados:

7.3.1 Campos inconsistentes - (dimensão Consistência):

a) Campos alfabéticos com números
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Como Nm_Nome_Nascimento é um campo alfanumérico livre,
deveria ser preenchido apenas com caracteres alfabéticos, uma vez
que é utilizado para incluir nomes de pessoas. Foi verificado que no
modelo do sistema A os atendentes costumavam colocar o número
de outro campo chave para facilitar a busca. No modelo de dados
do sistema B isto não é mais o caso, porém atualmente existem
algumas ocorrências que parecem ser erros de digitação.
Para o preenchimento do campo nm_nome_nascimento a única
medida que foi tomada foi treinamento. Este problema cobre 0,24%
do total de registros (1539576)

7.3.2 Valores fora da faixa esperada (datas) - (dimensão Acurácia):

Ainda existem datas que aparentemente estão cadastradas
erroneamente. Datas com ano de 16 a 20 significam que os clientes
teriam entre 95 e 99 anos, o que é pouco provável. Os erros de
datas do Modelo B são apresentados no quadro 94.
O problema de datas incorretas representa 0,035% em relação ao
total de registros

7.3.3 Campos com grande quantidade de nulos - (dimensão Completude):

a) RG  Existem 142.145 registros com a referência para RG nula,
num total de 1.539.576 registros, o que equivale a 9,23%.
b) CPF  Existem 441.655 registros com CPF nulo,. num total de
1.539.576 registros, que equivale a 28,7 %.
c) Email  Existem 1472059 registros cuja referência para email é
nula,. num total de 1.539.576 registros, equivalendo a 95,6 %.
Obs: Estes problemas estão relacionados ao perfil do usuário e decisão de
negócio da empresa. Como os clientes são de baixa renda frequentemente
não possuem email e algumas vezes não possuem documentos. Por decisão
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de negócio da empresa, o cliente é atendido mesmo que não possua os
documentos. Em casos de definição de paternidade, segundo a empresa o
cadastro é feito no nome da criança e ela não possui documentos.

7.4 Problema novo

a) Pessoa Jurídica cadastrada erroneamente na Pessoa Física
(dimensão Acurácia)
Atualmente ainda existem 345 registros de pessoa_fisica com Ltda,
o que indica que deveria ser uma pessoa Jurídica, representando
0,022% dos total de registros. Apesar do treinamento, os
atendentes continuam cadastrando a Pessoa jurídica no espaço
destinado a Pessoa_fisica.

As figuras 28 e 29 mostram as porcentagens de registros com problemas em
relação ao total de registros dos problemas nas dimensões de qualidade de
dados.
Figura 28 - Gráfico com porcentagem das dimensões de problemas de
qualidade de dados encontrados (exceto completude)
Porcentagem em
relação ao total de
registros

1,2
1
0,8

dt_nascimento

0,6

nm_nascimento

0,4

pessoa_fisica

0,2
0
acurácia

consistência

Fonte: Elaborado pela autora

O gráfico de problemas de completude tem escala completamente diferente
do representado na figura 28 e, por isso, é apresentado na figura 29.
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Figura 29 - Gráfico com porcentagem de registros com problema de
completude
100

Porcentagem

80
60
completude

40
20
0
cpf

email

rg

Fonte: Elaborado pela autora

7.5 Conclusão
Foi realizada uma avaliação de problemas de qualidade de dados na
base de dados criada para o sistema B segundo a abordagem de
Maydanchik (2007). Foram utilizadas as mesmas regras de qualidade de
dados usadas na avaliação da base do sistema A apresentada na seção 5.
São apresentados os problemas resolvidos, problemas que persistem e um
problema novo.
Os seguintes problemas foram resolvidos: Na dimensão consistência:
e-mails e telefone que antes continham recados, além da informação
esperada. Na dimensão acurácia: Nacionalidade que continha erros de grafia
e emails que não possuíam o caractere ‘@’. Na dimensão representação
concisa, vários telefones que estavam todos em um campo e representação
inconsistente pelo uso de mais de um atributo no campo de nome de
nascimento.
Problemas de qualidade de dados que ainda persistem na dimensão
consistência são: Números no campo nome nascimento, datas fora de valores
considerados possíveis. Na dimensão completude as porcentagens de nulos
para RG (9,23%), CPF (28,7%) e email (95,6%) ainda são bem grandes, pois
a população de baixa renda frequentemente não possui email e documentos,
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que não são obrigatórios, mas mesmo para outras classes sociais,
eventualmente os clientes realmente não os possuem. As porcentagens de
problemas de nulos em RG e email diminuíram.
O problema novo está relacionado ao cadastro da pessoa_jurídica
incorreto na pessoa_física, porém este erro é causado por uso errado da
aplicação por parte dos usuários (atendentes).
Os problemas diminuíram em relação à avaliação do sistema A, porém
aqueles que persistem estão associados ao perfil do cliente, como no caso da
completude, e com a entrada incorreta de dados na aplicação por parte dos
usuários do sistema.
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8 ANÁLISE DE RESULTADOS E PROCEDIMENTO E PROPOSTA DE
MODELO MELHORADO

8.1 Introdução

Esta seção compara os resultados obtidos nas análises de qualidade de
modelo realizadas nas seções 4 e 6 e nas avaliações da qualidade dos dados
realizadas nas seções 5 e 7, discute o processo de análise e propõe um
modelo melhorado a partir do modelo apresentado para o Sistema B.

8.2 Resultados das medições e avaliação do Processo de Análise da
Qualidade dos Modelos
O objetivo do estudo foi analisar a qualidade de dois modelos de dados,
da área jurídica, mostrando como realizar as medições e, como complemento,
avaliar se as mudanças no modelo refletiram na qualidade dos dados. Por fim,
neste estudo propõe-se um modelo melhorado em relação ao modelo do
sistema B.
Não existe um consenso na literatura sobre dimensões e métricas de
qualidade de modelo. Entre os autores pesquisados existem nomes diferentes
para o mesmo conceito e existem dimensões que têm o mesmo conceito de
uma dada métrica dentro de uma dimensão de outro autor. Por exemplo, a
dimensão Conformidade com relação à modelagem de Batini e Scannapieca
(2006) é equivalente à métrica Número de violações das convenções de
modelo de dados da dimensão Conformidade de Moody (1998). Similaridades
de conceitos entre autores são discutidas na seção 2.5 deste trabalho.
Para o estudo foram selecionadas dimensões que possuíam métricas e se
adequavam ao contexto do negócio: Completude, Integridade, Normalização,
Conformidade, Compreensibilidade, Integração e Complexidade Estrutural.
Para cada uma delas foi descrito como seriam as aplicações das métricas,
conforme seção 3. Seguindo estas indicações, foram analisadas a qualidade
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de dois modelos dos sistemas (A e B). Após a análise do modelo foi realizada
a avaliação da qualidade dos dados da base referente ao modelo.
A seguir são apresentados os resultados das análises dos modelos e das
avaliações de dados, e posteriormente, são avaliadas o processo de
realização das medidas, apresentadas observações sobre as medidas e uma
proposta de modelo melhorado.

8.2.1 Análise de Resultados

Os modelos são pertencentes a dois sistemas(A e B) que inicialmente
têm as mesmas propostas. A complexidade estrutural dos dois sistemas foi
avaliada, conforme quadro 37.
Para o modelo B foram criadas as relações de integridade com as
tabelas origem, como por exemplo, no caso de estado civil. Foram também
criadas as tabelas que classificam telefone, email e endereço. Além disto, por
consequência da normalização, o modelo B possui mais tabelas e mais
relacionamentos, sendo considerado mais complexo. Porém, nele é menor o
número de atributos por tabela, tornando assim o modelo B mais claro.
A menor quantidade total de atributos no modelo B é decorrente da
normalização e da decisão de negócio na qual foram retirados alguns
atributos que não possuíam mais utilidade, como por exemplo, atributos que
registravam data e usuários responsáveis por alterações nos registros da
tabela.
O aumento de relacionamentos binários é resultado do aumento das
tabelas e o aumento de relacionamentos 1: N está relacionado à estruturação
das tabelas Advogado, Funcionário, Cliente e Usuário como especializações
de Pessoa e à normalização que criou a tabela RG.
O aumento dos relacionamentos todo-parte é causado pela hierarquia
de País, Estado, Cidade e Bairro do modelo B, para a qual foi criada a tabela
Estado, para normalizar, e País, para corrigir problemas de nacionalidade.
Atributos multivalorados e relacionamentos redundantes não existem
mais no modelo B.
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Quadro 37 - Complexidade Estrutural dos modelos dos sistemas A e B
Valor
Tipo de Elemento

Métrica
A

B

Número total de tabelas

15

33

Número total de atributos

338

161

Número total de atributos compostos

0

0

Número total de atributos multivalorados

4

0

Número total de relacionamentos

29

46

Número total de relacionamentos M:N

0

0

Número total de relacionamentos 1:N

23

33

Número total de relacionamentos 0..1:1

5

12

Número total de relacionamentos não binários

1

1

Número de relacionamentos binários

28

46

Número de relacionamentos
Generalização/Especialização

0

4

Número de relacionamentos Todo/Parte

1

3

auto relacionamentos

1

1

Relacionamento redundante

1

0

Tabelas

Complexidade Estrutural do MER

Atributos

Relacionamentos

Fonte: Elaborado pela autora

A figura 30 apresenta uma comparação das métricas de qualidade de
modelo para os dois sistemas A e B. A posição das linhas mostra que o
modelo do Sistema B tem valor menor para a porcentagem de problemas
detectados pelas métricas, exceto para a violação no padrão de diagramação
e redundância de elementos. A violação no padrão de diagramação, neste
caso, corresponde às tabelas especializadas espalhadas pelo modelo e não
alinhadas abaixo de Pessoa, na estrutura de generalização-especialização
(Pessoa/ Advogado, Cliente, Funcionario e Usuario) como deveria ocorrer de
acordo com o padrão de diagramação. A redundância de elementos, por sua
vez, foi causada pela inclusão de um relacionamento 1 para muitos, que tem
redundância de 2 tabelas e 2 relacionamentos, conforme foi mostrado no item
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6.3.4, e foi construído apenas para facilitar a programação.
Figura 30 - Comparação das métricas para os dois sistemas
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

A

0

B

Fonte: Elaborado pela autora

Para o modelo do sistema A os três (3) maiores problemas são Regras
não representadas pelo modelo, Problemas na Terceira Forma Normal (3FN)
e Falta de compreensibilidade avaliada pelos desenvolvedores, enquanto
para o modelo B os 3 maiores problemas na qualidade do modelo são Falta
de compreensibilidade avaliada pelos desenvolvedores, Violação no padrão
de diagramação, e redundância de elementos.
As figuras 31 e 32 mostram os gráficos de resultados das análises dos
modelos A e B com suas métricas. Observa-se que o modelo do sistema A
tem mais problemas que o modelo do sistema B e as métricas têm resultados
piores.
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Figura 31 - Métricas aplicadas ao modelo do sistema A

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 32 - Métricas aplicadas ao modelo do sistema B

Fonte: Elaborado pela autora
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Foram identificados problemas em 9 métricas de qualidade do modelo
de dados para o sistema A e, utilizando as mesmas métricas para o sistema
B, foram encontrados 7 problemas. No sistema B, a maior porcentagem em
relação ao total de registros expressa pelas métricas que identificam
problemas de qualidade de modelo foi de quase 15%, enquanto no sistema A
a maior porcentagem chega a quase 45 %.
Na comparação de valores das métricas foi destacada, em cor laranja,
a métrica que apresenta o pior resultado na comparação da qualidade de
modelo referente aos sistemas A e B. O quadro 38 apresenta os valores das
métricas com o realce para o pior resultado.
Quadro 38 - Comparação dos valores das métricas
dimensão

métrica

Completude

Não Correspondem a requisitos

Completude

Requisitos não representados

Completude

Requisitos representados incorretamente

Integridade

Regras não representadas pelo modelo

Integridade

Regras incorretas

Normalização

1FN

Normalização

2FN

Normalização

3FN

Conformidade

Violações nos padrões de diagramação

Conformidade

Violações nos padrões de nomes

Conformidade

Chaves Primárias inválidas

Conformidade

Formas de construção inválidas

Conformidade

Definições incompletas dos elementos

Conformidade

Redundâncias de elementos

Conformidade

Redundâncias de atributos

Compreensibilidade Falta de compreensibilidade avaliada pelo desenvolvedor.
Integração

Número de elementos duplicados em relação a outros
sistemas

A
18,18
5,26
0
44,23
0
13,3
0
26,7
0
5,33
0
0
0
3,44
5,15
34,55
8,24

B
2,53
0
0
6,12
0
0
0
3,03
12,12
0
0
0
0
5,06
0
14,5
2,48

Fonte: Elaborado pela autora

Podem ser observados dois (2) resultados que pioraram no modelo do
sistema B. A violação nos padrões de diagramação piorou, pois foram
reestruturadas informações

no modelo criando

em uma

(1) tabela

generalizada e quatro (4) tabelas especializadas, sendo que as tabelas
especializadas se encontram espalhadas pelo modelo não respeitando os
padrões de diagramação. O aumento de redundância de elementos foi
causado por um formato de relacionamento que foi usado para representar
um para muitos, usando desnecessariamente 2 tabelas e 2 relacionamentos.
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Esta construção foi criada somente para facilitar a programação.
Entretanto para a maioria das medidas (9) o resultado da métrica melhorou do
modelo A para o B.
Quanto à qualidade dos dados dependentes dos respectivos modelos,
observa-se que na figura 33, relativa ao modelo A, o número de dimensões
que representam problemas de qualidade de dados é maior. No Sistema A
existem 4 dimensões enquanto no sistema B existem 2 dimensões. As
dimensões que representam problemas de unicidade e representação concisa
foram resolvidas. Além da quantidade de dimensões representando
problemas de dados ser maior, os valores das porcentagens apontadas pelas
dimensões são maiores. As figuras 33 e 34 evidenciam estas diferenças.
Figura 33 - Métricas de qualidade de dados aplicadas ao sistema A

Fonte: Elaborado pela autora

Porcentagem em
relação ao total de
registros

Figura 34 - Métricas de qualidade de dados aplicadas ao sistema B
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

dt_nascimento
nm_nascimento

pessoa_fisica
acurácia

consistência

Dimensão de Qualidade de Dados nas quais foram encontrado problemas

Fonte: Elaborado pela autora

As figuras 35 e 36 possuem escalas diferentes, por isso, optou-se por
colocá-las em gráficos separados, que para efeito de comparação são
reapresentados em sequência, nas figuras 35 e 36. Observa-se que, embora
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os problemas tenham diminuído em torno de 3,5% e 5%, respectivamente,
para email e RG (email 99,14%  95,6%; RG 14,018%  9,23%) e
aumentado em torno de 7% para CPF (CPF 21,041%  28,7%), representam
os maiores problemas de qualidade de dados e estão ligados muito ao perfil
dos clientes, já que são de baixa renda. Assim, como já foi observado,
usualmente não possuem email e muitas vezes não tem os documentos,
porém, segundo a política da empresa devem ser atendidos mesmo sem têlos. Além disso, existem muitos casos de definição de paternidade em que a
criança é cadastrada como sendo o cliente.
Figura 35 - Problemas de completude de dados para a base do sistema A
99,14
Porcentagem

100
80
60
40

completude
14,018

20

21,041

0
email

rg

cpf

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos erros de completude do sistema A
Figura 36 - Problemas de completude de dados para a base do sistema B

Porcentagem

100

95,6

80
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40

28,7

20

Completude B

9,23

0
email

rg

cpf

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos erros de completude do sistema B
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Quanto aos problemas da qualidade dos dados, foram encontrados
mais dimensões de problemas de dados para a base do modelo A (4 para o A
e 2 para o B).
O problema representado pela dimensão unicidade foi resolvido pela
inclusão

do

conjunto

da

estrutura

de

generalização/especialização

(Pessoa_Fisica / Advogado, Funcionario, Cliente, Usuario) e alteração no
sistema (que mostra cadastros semelhantes na inclusão de um registro) .O
problema representado pela dimensão representação concisa foi resolvido por
alteração no sistema e no modelo, sendo que não há mais necessidade de
guardar valor da identificação de outro campo para facilitar o cadastro
Campos compostos foram reestruturados, por exemplo, no caso do telefone
que no modelo A possuía campo composto, no modelo B foi criada a tabela
telefone e um relacionamento 1 para muitos com cliente, permitindo que
sejam cadastrados vários telefones para um cliente.
A porcentagem de registros com erros em relação ao total é menor no
modelo B (0,2% para o B e 1% para o A). No caso de problema na qualidade
de dados da dimensão consistência, mudanças no modelo resolveram 2
problemas do modelo A (email e telefones que no modelo A possuíam
recados).
Porém, para a dimensão completude os problemas têm valores
próximos para as duas bases e estão associados ao perfil dos usuários de
baixa renda.
Numa comparação é observado que o modelo que possui maiores
problemas representados pelas dimensões de qualidade de modelos também
possui maiores problemas apontados pelas dimensões de qualidade de
dados. Porém, não existe uma relação direta entre uma dimensão de
problema de qualidade de dados e uma ação de mudança na qualidade do
modelo. Por exemplo, o problema de acurácia na nacionalidade foi corrigido
com uma mudança na estrutura do modelo, no entanto nem todos os
problemas de acurácia serão resolvidos por mudanças na estrutura do
modelo. Além disto, existem problemas que estão relacionados com eventos
externos como utilização incorreta do sistema por parte dos usuários
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(cadastro de

datas incorretas) e perfil

do

cliente

como explicado

anteriormente.
8.2.2 Avaliação do Processo de realização das medições

Para efetuar a análise da qualidade dos modelos, dimensões e
métricas de qualidade do modelo foram escolhidas. Entre as dimensões
similares a opção foi usar aquelas que possuíam métricas. Depois elas foram
selecionadas de acordo com a aplicabilidade ao estudo. Das 44 métricas
iniciais, ao final foram utilizadas 24. Em seguida, foram descritas formas de
realizar as medições utilizadas nas análises de qualidade dos dois (2)
modelos (A e B). As análises apresentaram resultados que permitiram
entender

e

comparar

a

qualidade

dos

modelos,

além

de

validar

empiricamente as formas de mensurar as métricas. Como complemento, a
qualidade de dados das bases foi avaliada para verificar como a qualidade
dos modelos era refletida na qualidade dos dados.

A seguir são feitas observações em relação ao processo de mensurar e
as métricas.


Inspeção visual
O processo de análise da qualidade inclui a inspeção visual do
modelo, tais como na dimensão completude em que é necessário
verificar visualmente se o requisito é representado, o que dificulta a
automatização e torna a métrica menos precisa.



Aspectos diferentes de uma dimensão.
Cada dimensão de qualidade do modelo pode conter métricas
sendo que estas podem conter sub-métricas para avaliar aspectos
diferentes dentro da mesma dimensão. Por exemplo, na dimensão
conformidade existe uma métrica que avalia Número de violações
de convenções de modelo e subdivide-se em cinco (5) submétricas, que são: (1) verificação da violação dos padrões de
diagramação, (2) averiguação de violação nos padrões de
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nomeação,

(3) chaves primárias inválidas,

(4) Formas de

construção inválidas, (5) definição incompleta dos elementos.
Nos gráficos das figuras 31 e 32 que mostram os resultados das
análises estão representadas todas as sub-métricas.


Importância da dimensão
As dimensões de qualidade do modelo possuem classificações
diferentes de importância dependendo da área de atuação. Por
exemplo, na área de impostos, em que as mudanças são
frequentes e não programadas, a dimensão flexibilidade poderia ser
mais importante do que a dimensão conformidade. Neste estudo
não foi considerada a classificação de importância das dimensões
de qualidade do modelo.



Métricas de Complexidade Estrutural
A avaliação da dimensão complexidade estrutural de um modelo é
feita pela contagem de seus elementos, conforme apresentado no
pelas métricas do quadro 37. Estas métricas tornam-se significantes
quando usadas na comparação entre modelos. As métricas não
foram incluídas nas figuras 31 e 32 por não serem porcentagens em
relação a um total, sendo analisadas separadamente. Segundo
Genero et al. (2000), uma maior quantidade de elementos
diferentes na construção do modelo torna este mais complexo e a
manutenção mais difícil. Assim, o modelo B apresenta maior
complexidade que modelo A, pois os valores de sete (7) métricas
desta dimensão aumentaram do modelo A para o B, como
visualizado no quadro 37; no entanto, a qualidade do modelo B é
superior a do modelo A, conforme avaliado pelas métricas (figuras
31 e 32).
Foi incluída a métrica número de relacionamentos todo/parte por
analogia já que existia a métrica que mede relacionamentos do tipo
generalização/especialização



Falta de compreensibilidade avaliada pelo desenvolvedor
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A falta de compreensibilidade avaliada pelo desenvolvedor possui
uma avaliação subjetiva que é baseada na sua percepção de como
está a clareza da diagramação e a lógica da ligação dos elementos
da notação. Quando os desenvolvedores atribuem nota baixa à
compreensibilidade, o questionário pode dar algum indício de onde
ocorrem os problemas. Porém, não se estabelece uma forma
objetiva para se buscar uma melhoria para o modelo. Além disto,
após qualquer tentativa de melhoria do modelo com relação a esta
métrica, há a necessidade dos desenvolvedores para realizar uma
outra avaliação.


Métricas de Integração
As métricas de integração diferem das demais, pois não estão
restritas ao modelo analisado e verificam a integração com outros
sistemas, analisando o conflito de identificadores e a duplicação de
atributos. Como esta métrica exige conhecimento dos outros
sistemas da empresa ela deve ser desconsiderada quando é feita
uma análise exclusiva do modelo. A métrica de conflito não se
aplica na forma de porcentagem e por isto não foi incluída no
gráfico geral das métricas de qualidade do modelo.



Dimensão Conformidade
As métricas de violação nos padrões de diagramação, violação no
padrão de nomes, redundância de elementos e redundância de
atributos prejudicam a clareza do modelo, porém não são erros. No
entanto, as outras métricas desta dimensão (chaves primárias
inválidas, formas de construção inválidas e definição incompleta de
elementos) podem ser consideradas erros.



Dimensões Normalização e Integridade
Inerentes ao banco de dados, as dimensões Normalização e
Integridade normalmente aparecem juntas, pois são frequentes os
casos nos quais a normalização gera a criação de novas tabelas.
Para elas são criadas regras de integridade nas quais a chave da
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tabela criada é inserida como chave estrangeira na tabela
normalizada.
8.2.3 Síntese da avaliação do método desenvolvido para análise da qualidade
de modelo de banco de dados

O método de análise da qualidade de modelo desenvolvido para a
avaliação dos modelos deste estudo de caso incluiu a seleção de um conjunto
apropriado de dimensões e métricas e permitiu:
a) organizar e clarificar um conjunto de conceitos sobre a avaliação da
qualidade de modelo de dados, incluindo as dimensões de qualidade,
métricas e sub-métricas;
b) sistematizar o procedimento de análise da qualidade do modelo;
c) esclarecer dúvidas sobre a aplicação e quantificação das métricas de
forma a completar detalhadamente a ausência de informações deste
tipo observada na literatura;
d) criar modelos de gráficos que apresentam uma rápida visualização da
qualidade do modelo, analisado isoladamente, ou em comparação com
outros modelos.
O método desenvolvido contribuiu para a realização de uma avaliação
objetiva e clara da qualidade dos modelos estudados, mostrando em que
dimensões e métricas estes modelos apresentavam problemas, de forma que
os esforços para o aperfeiçoamento dos modelos puderam ser direcionados
para a criação de um modelo melhorado (8.3).
O método de análise desenvolvido tem generalidade suficiente para ser
aplicado a modelos de dados de outros contextos.

8.3 Modelo melhorado
As dimensões de qualidade de modelo que foram utilizadas no trabalho
foram todas consideradas importantes para a identificação de problemas dos
modelos. O aperfeiçoamento do modelo deve visar à correção de problemas
apontados pela análise de qualidade do modelo, especialmente falhas
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relativas às dimensões que são destacadas a seguir, com a indicação das
razões de sua importância:


normalização,

pois

reduz

a

redundância,

separa

assuntos

diferentes, retira dependências funcionais transitivas e evita a
ocorrência de anomalias nas operações de inserção, exclusão ou
alteração.


integridade
o existencial: assegura a unicidade do registro.
o referencial: a integridade referencial obriga que só seja
permitida entrada de valores nas chaves estrangeiras que
existam nas tabelas origem.
o

de negócio: a integridade de negócio permite definir regras
que não se encaixam em outras categorias de integridade.



completude uma vez que representa corretamente os requisitos

Após a análise da qualidade dos dois modelos de dados, verificou-se
que o modelo B tem maior qualidade pela menor quantidade de problemas,
representados pelas dimensões de qualidade e, além disto, apresentam
menor porcentagem nas métricas para estas dimensões quando comparados
ao modelo A. Baseado no modelo B propõe-se neste estudo um modelo
melhorado apresentado na figura 37.
Na elaboração do modelo melhorado foram corrigidos problemas
encontrados nas dimensões de qualidade de modelo: Conformidade,
Completude e Normalização com Integridade.
O acerto da métrica Violação no padrão de diagramação da dimensão
conformidade foi realizado por meio do reposicionamento das tabelas da
estrutura Generalização/Especialização na qual as tabelas Pessoa_Física e
Pessoa_Jurídica estão em uma posição mais elevada em relação às tabelas
especializadas: Cliente, Advogado, Funcionario e Usuario, respeitando o
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padrão de diagramação, cuja falta no modelo B gerava problemas que foram
identificados nas medições

Figura 37 Modelo Melhorado
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ID_PESSOA_JURIDICA (FK)

LOGIN
SENHA
FL_ATIVO
FL_AUTENTICA_AD
ID_DOMINIO
ID_PESSOA_FISICA (FK)

P

P

CIDADE
ID
P P

P
INDICACAO

P
P
ADVOGADO_AREA_ATUACAO

ID_ADVOGADO (FK)
ID_AREA_ATUACAO (FK)
P

ID

ID
DT_INICIO
DT_FIM
ID_ADVOGADO (FK)
ID_FUNCIONARIO (FK)
ID_CASO (FK)

1
1

P

AREA_ATUACAO

P

CASO

ID

ID

AREA_ATUACAO

DT_REALIZACAO
FL_SALVO
FL_ENCERRADO
FL_REU_PRESO
FL_ADOLESCENTE_INTERNADO
DT_INCLUSAO
RELATO
ID_USUARIO_ATENDENTE
ID_TIPO_ACAO
(FK)
(FK)
ID_USUARIO_DEFENSOR(FK)
ID_TIPO_ATENDIMENTO
(FK)
ID_TIPO_ATENDIMENTO
ID_CIDADE
(FK)
(FK)

P
TIPO_ACAO
ID
NOME
ID_AREA_ATUACAO (FK)

BAIRRO
ID
NOME
ID_CIDADE (FK)
P
CEP
ID
CEP
TIPO_LOGRADOURO
LOGRADOURO
LOGRADOURO_ABREVIADO
ID_BAIRRO (FK)

TIPO_RELACAO
ID
NOME
FL_RELACAO_FAMILIAR
FL_INDICA_RELACAO_CONTRARIA
ORDEM

P
TIPO_ATENDIMENTO

P

FL_ASSISTIDO
FL_CORTADA
FL_ATENDIMENTO_INICIAL
FL_DEMANDA
FL_CONCILIACAO
FL_INCLUSAO_PROCESSO
DT_INCLUSAO
ID_TIPO_RELACAO (FK)
ID_CASO (FK)
ID_CLIENTE (FK)
ID_CLIENTE_PRINCIPAL (FK)

P

ENDERECO
P

ID

NOME

NOME
TELEFONE
TIPO_TELEFONE

ID_TELEFONE

ID
P

P

ID_ENDERECO

TIPO_ENDERECO

ID

NOME

NOME
ID_ESTADO (FK)

RELACAO

TELEFONE
RAMAL
CONTATO
FL_PRINCIPAL
ID_TIPO_TELEFONE (FK)
ID_ADVOGADO
ID_CLIENTE
(FK)(FK)

P

P
FL_PRINCIPAL
LOGRADOURO
NUMERO
COMPLEMENTO
P
NM_BAIRRO
NM_ESTADO
ID_TIPO_ENDERECO (FK)
ID_CEP (FK)
ID_CIDADE (FK)
ID_BAIRRO (FK)

EMAIL
ID_EMAIL
EMAIL
FL_PRINCIPAL
ID_TIPO_EMAIL (FK)
ID_ADVOGADO (FK)

TIPO_EMAIL
ID
NOME

P

P

Elaborado pela autora com o uso da ferramenta Erwin

Na métrica redundância da dimensão conformidade o problema foi
resolvido com a retirada das tabelas do tipo “Owner” (Telefone_Owner,
Email_Owner, Endereço_Owner). Elas representavam um tipo de construção
não convencional, pois possuíam apenas um identificador numérico e só eram
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utilizadas para simular um relacionamento, 1 para muitos, conforme
apresentado na figura 38. A constituição neste formato foi feita unicamente
para facilitar a programação. Também foi utilizada a dimensão integridade
quando foram criados atributos (chaves estrangeiras) que referenciam as
tabelas Cliente, Advogado nas tabelas Telefone e Email.
Figura 38 - Construção para simular uma relação um para muitos
1
1

1

Advogado

Telefone
Owner

Telefone
1

N

1
1
1

Cliente

1

1

Email
Owner

1

Email
1 N

N

Advogado

Telefone
1
1

N
N

Cliente

Email
1

N

Fonte:Elaborado pela autora

Para resolver o problema da dimensão completude (elementos que não
correspondem aos requisitos) foi retirada a tabela Endereço_Owner que não
estava sendo utilizada.
A normalização da tabela Endereco envolveu regras de integridade. O
atributo Nm_Bairro foi trocado pelo atributo Id_Bairro, que é a chave
estrangeira que faz referência à tabela de bairros (Bairro). O atributo
Nm_Cidade foi trocado pelo atributo Id_Cidade que é a chave estrangeira que
faz referência à tabela de cidades (Cidade). E o atributo Nm_estado foi
retirado uma vez que a tabela de cidades identifica também o estado. Foram
criadas as regras de integridade referencial com as tabelas Bairro e Cidade.

8.4 Conclusão

Não existe um padrão utilizado para medir a qualidade de um modelo
de dados. Nas métricas encontradas na literatura há um conflito de nomes,
pois aparecem métricas com o mesmo conceito sendo utilizadas com nomes
diferentes. Para as métricas de qualidade de modelo descritas neste trabalho
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foi realizada uma redução do seu número com base em similaridade e,
posteriormente, foram escolhidas as métricas considerando-se o cenário
específico deste estudo, por exemplo, não foi medida a implementabilidade,
pois os modelos e os sistemas abordados no estudo, já haviam sido
implementados.
Inicialmente

foram

selecionadas

24

métricas

pertencentes

às

dimensões Completude (4), Integridade (2), Normalização (1), Conformidade
(2), Compreensibilidade (1), Integração (2) e Complexidade Estrutural (12),
algumas dimensões possuem sub-métricas para verificar diferentes aspectos
dentro da métrica. São elas: Normalização com três (3) sub-métricas (Por
exemplo, violações para cada uma das três (3) formas normais mais usadas:
1FN, 2FN e 3FN), Conformidade possui sete (7) sub-métricas. Além disso,
foram

incluídas 2

métricas para

dimensão

complexidade

estrutural,

totalizando 33 métricas.
Para realizar as medições foi analisada a qualidade do modelo de
dados do sistema A inicialmente, e depois a do sistema B utilizando as
mesmas métricas e formatos de medidas é analisada a qualidade do modelo
de dados do Sistema B. São aplicadas métricas para as sete (7) dimensões
de qualidade de modelo de dados conforme comentado, com suas métricas e
sub-métricas.
Foram sintetizadas as métricas obtidas e são apresentados gráficos
nas figuras 31 e 32 nas quais os problemas de qualidade de modelo de dados
aparecem como colunas e quanto maiores elas são, pior é a qualidade dos
modelos. Após cada análise é realizada uma avaliação da qualidade dos
dados da base de dados dos sistemas, para verificar como a qualidade do
modelo se reflete na qualidade dos dados.
Foi realizada uma comparação dos resultados obtidos na análise do
modelo do Sistema A e do sistema B. Ela mostrou que o modelo B tem mais
qualidade pela menor quantidade de problemas apresentados e pelo menor
valor das porcentagens que representam os problemas.
Dos 19 problemas expostos no gráfico de análise geral da qualidade do
modelo, oito deles (8) têm resultados piores para o modelo A e quatro (4) têm

166

resultados piores para o modelo B, os outros sete (7) estão iguais para os
dois modelos.
Quanto aos dados, houve melhora naqueles do modelo B. Diminuíram
de quatro (4) para duas (2) as dimensões de problema de dados e, para elas,
houve diminuição na porcentagem de erros em relação ao total. A maior
porcentagem de erros para o sistema A era aproximadamente 1% enquanto
no sistema B a porcentagem era de aproximadamente 0,2%. Porém a
dimensão completude aparece com maiores problemas para ambas as bases.
São comentados problemas na forma de realização das análises, mas
o estudo conclui que, apesar dos problemas, a forma de análise proposta
produz resultados claros e de fácil comparação.
Foi proposto um modelo melhorado baseado no modelo do Sistema B,
procurando solucionar os problemas que haviam sido encontrados para ele.
Baseado na análise das dimensões de qualidade de modelo foram
realizadas mudanças que eliminam cinco (5) dos sete (7) problemas
existentes na qualidade do modelo B. Foram eliminados problemas na
terceira forma normal (3FN), inclusão de regras de integridade, houve retirada
de

elementos

que

não

correspondiam

aos

requisitos e

elementos

redundantes, e foi realizada a correção no padrão de diagramação
generalização/especialização, no qual as especializações devem estar num
nível mais baixo do que as generalizações.
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9 CONCLUSÃO
9.1 Introdução
Esta seção apresenta a conclusão do estudo e sugestão de trabalhos
futuros.

9.2 Resumo e Avaliação Geral
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de realizar um estudo de
caso no qual foi analisada a qualidade de dois modelos de dados de um
sistema real da área jurídica. Foi desenvolvido um método para avaliar a
qualidade dos modelos baseando-se em métricas selecionadas da literatura e
apresentada detalhadamente uma forma de aplicar estas métricas aos
modelos. Como complemento, foi averiguado se a qualidade do modelo é
refletida na qualidade dos dados. Finalmente, foi construído um modelo
melhorado no qual procurou-se resolver os problemas de qualidade do
modelo B.
Nas análises da qualidade dos modelos foram usadas 24 métricas
escolhidas entre as 44 pesquisadas na literatura. Das dimensões e métricas
de qualidade de modelo de Moody (1998), Batini e Scannapieca (2006),
Genero et al. (2000) foram escolhidas as dimensões que continham métricas
no caso de dimensões similares. Depois, foram selecionadas as métricas que
se aplicavam ao caso em estudo.
Algumas dimensões possuem além das métricas, sub-métricas, como a
dimensão conformidade, que para a métrica Número de violações das
convenções de modelo, possui as sub-métricas: Violações nos padrões de
diagramação, violações nos padrões de nomes, chaves primárias inválidas e
definições incompletas dos elementos.
Durante o processo de criação do método de realização das medidas
foi incluída uma divisão da métrica pelo total de componentes daquele item e
multiplicação por 100, gerando a porcentagem de problemas daquela métrica,
para melhorar o entendimento da abrangência do problema e para permitir
uma comparação mais fácil entre modelos de tamanhos diferentes. Por
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exemplo, uma das métricas de completude é o numero de requisitos que não
estão representados no modelo, mas é preciso saber a porcentagem que este
número representa em relação ao total. No entanto, para certas métricas, esta
representação não é aplicável, como o número de conflitos com sistemas
existentes (dimensão integração), inconsistências no processo de negócio
(completude) e as métricas de complexidade estrutural.
Foi apresentada a forma de realizar as medições para cada métrica
que havia sido selecionada para este estudo de caso. Faz parte do processo
de medidas a inspeção visual, tornando o processo menos preciso. A
normalização, integridade e conformidade são as dimensões mais técnicas e
exigem conhecimento de conceitos de bancos de dados. Para a completude,
uma lista de requisitos é um item desejável para realizar a análise de forma
mais precisa/correta e mais rápida. No caso deste estudo a lista de requisitos
é derivada do processo de negócio. A integração exige conhecimento dos
demais sistemas da empresa e é uma medida que não se restringe
unicamente ao modelo. A compreensibilidade mede um sentimento dos
desenvolvedores em relação ao modelo que é derivado de outros sentimentos
como clareza de diagramação e lógica de apresentação de tabelas. Embora
sua avaliação seja feita por pessoas que trabalham na área ainda é subjetiva.
Uma medida de baixa qualidade nesta métrica indica que existe um problema
no modelo, mas não define exatamente onde. O questionário, de acordo com
os erros em questões sobre uso de tabelas, diagramação ou nomenclatura
pode indicar onde existe um problema. A complexidade estrutural avalia a
quantidade de tipos diferentes de elementos usados para a construção de um
modelo. É interessante usar esta métrica em uma comparação entre dois
modelos, porém procurando entender a diferença de valores entre as
métricas; por exemplo, o aumento de tabelas entre os modelos A e B é
resultado da normalização. A verificação de diferenças da complexidade
estrutural é explicada no item 8.2.1 deste trabalho.
As métricas e sub-métricas que formam uma porcentagem em relação
ao total do item foram adicionadas ao gráfico geral da qualidade do modelo,
no qual é possível verificar visualmente quais métricas tem resultado pior,

169

indicando menor qualidade do modelo, e facilita também a comparação entre
modelos.
Houve validação empírica das formas de medição sugeridas quando foi
realizada a análise da qualidade de modelo para os modelos dos sistemas A
e B. Após cada análise da qualidade do modelo, foi feita a avaliação da
qualidade dos dados da base, cuja qualidade do modelo havia sido analisada,
segundo as indicações de Maydanchick (2007). Foram identificados
problemas nas dimensões de qualidade de dados descritas por Wang, Ziad,
Lee (2000).
Foram identificados problemas em 11 métricas de qualidade do modelo
de dados para o sistema A e utilizando as mesmas métricas para o sistema B
foram encontrados oito (8) problemas. No sistema B, a maior porcentagem
em relação ao total de registros expressa pelas métricas que identificam
problemas de qualidade de modelo foi de 25%, enquanto no sistema A a
maior porcentagem chega a 62,5 %. Para a qualidade dos dados, foram
identificadas mais dimensões que representam problemas de qualidade para
a base do sistema A (4 em relação a 2). Problemas de dados (exceto
completude) que persistem de um modelo para o outro estão associados a
erros realizados pelos atendentes no momento do preenchimento. O
problema de completude está associado ao perfil dos clientes, pois
frequentemente não possuem email ou documentos. A comparação da
qualidade dos modelos e qualidade de dados é realizada na análise de
resultados na seção 8. Foi verificado que tanto a qualidade do modelo, quanto
a qualidade dos dados, era de melhor qualidade no caso do modelo B.
Foram

comentados

problemas

que

foram

percebidos

nos

procedimentos de análises do modelo, porém apesar deles, conclui-se que a
forma de realização da análise produz resultados claros que permitem uma
fácil comparação entre as qualidades de diferentes modelos.
A elevada clareza alcançada no estabelecimento do método de análise
dos modelos de bancos de dados e procedimentos detalhados de avaliação
de suas métricas permitiu o desenvolvimento de um novo modelo para o
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sistema de banco de dados do sistema jurídico, que se acredita seja superior
aos modelos previamente existentes, apresentados.
O estudo contribui com um método detalhado que mensura métricas de
qualidade de modelo e o caso prático aplicando as medições a dois modelos
de dados de sistemas da área jurídica.
Em conclusão, este estudo permitiu realizar a análise da qualidade de
dois modelos de um sistema da área jurídica, mostrando como realizar as
medições, e desta forma atingiu os objetivos estabelecidos para o trabalho.
9.3 Sugestões para futuras pesquisas
No estudo realizado para modelos de banco de dados de sistema da
área jurídica foram escolhidas métricas de acordo com o cenário específico,
porém não foi realizada uma classificação de importância das métricas de
acordo com o tipo de negócio. Assim, podem ser citados como sugestão para
trabalhos futuros:


Análise e uso de Métricas de qualidade de modelo para novos cenários ou
para utilização em casos genéricos, nos quais não existam restrições
específicas como foi o deste caso.



Análise e uso de Métricas de qualidade, considerando-se classificação da
importância delas, de acordo com as características do negócio.



Automatização do processo de análise das métricas de qualidade do modelo.
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APÊNDICE A - DICIONÁRIO DE DADOS DO SISTEMA A
O Quadro 39 apresenta o Dicionário de Dados das Tabelas do Sistema
Existente- Sistema A
Quadro 39 - Dicionário de Dados (Tabelas) do Sistema Existente - Sistema A
Tabelas
Nome

Descrição

AdvAtuacaoCid

Cidade de Atuação do Advogado

AdvAtuacaoTpAcao

Tipo de Ação que o Advogado trabalha

AdvSituacao

Situação em que pode estar o advogado em relação a OAB

Advogado

Advogado que irá atuar na causa

Atendimento

Atendimento que é feito ao cliente da empresa

AtendTema

Tema que é declarado no Atendimento

AtendTPAcao

Ação para aquele atendimento

Bairro

Bairro de uma cidade

Cep

Código de Endereçamento Postal

Cidade

Cidade

Cliente

Cliente da Empresa

Funcionario

Funcionário administrativo ou da área de direito

Indicacao

Indicação de um Funcionário ou Advogado para aquele atendimento

TPAcao

Tipo de Ação jurídica

Triagem

Dados de rendimentos e parentescos com o cliente

Nos quadros de 40 a 54 são apresentados os dicionários de dados referente a
tabelas do Modelo A, todos foram elaborados pela autora
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Quadro 40 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela AdvAtuacaoCid
ADVATUACAOCID
Atributo

tipo

tam

Descrição

ADC_ID

numeric

ADC_DTFIM

datetime

8 Data de fim da atuação na cidade

ADC_DTINICIO

datetime

8 Data de início da atuação na cidade

ADV_ID

numeric

5 Identificador do Advogado

CIT_ID

numeric

LOG_ATIVO

varchar

5 Identificador da Cidade
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se foi
1 excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

Identificador da cidade de Atuação para o advogado

Quadro 41 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela AdvAtuacaoTpAcao
ADVATUACAOTPACAO
Atributo

tipo

tam

Descrição

ADA_ID

numeric

ADA_DTINICIO

datetime

8 Data de início de atuação para aquele tipo de ação

ADA_DTFIM

datetime

8 Data de fim de atuação para aquele tipo de ação

ADV_ID

numeric

LOG_ATIVO

numeric

5 Identificador do Advogado
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se foi
1 excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

TPA_ID

numeric

5 Identificador do Tipo de Ação

Identificador da da ação para o Advogado

Quadro 42 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Advogado
ADVOGADO
Atributo

tipo

tam Descrição

ADV_ID

numeric

ADV_ATEBAIRRO

varchar

60 Bairro de atendimento do advogado

ADV_ATECELULAR

varchar

20 Celular de atendimento do advogado

ADV_ATEDDD

varchar

60 DDD de telefones fixos de atendimento do advogado

ADV_ATEDDDCEL

varchar

ADV_ATEENDCOMPLEMENTO

varchar

70 Complemento endereço de atendimento do advogado

ADV_ATEFAX

varchar

60 FAX de atendimento do advogado

ADV_ATEFONEOUTROS

varchar

30 Outros telefones de atendimento do advogado

9 Identificador do advogado

255 DDD do celular de atendimento do advogado
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Quadro 43 - (continuação)- Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Advogado
ADVOGADO
Atributo

tipo

tam Descrição

ADV_ATELOGRADOURO

varchar

150 Logradouro de atendimento do advogado

ADV_ATENUMEROIMOVEL

varchar

15 Número do imóvel de atendimento do advogado

ADV_ATETELEFONES

varchar

20 Números de telefones de atendimento do advogado

ADV_ATUA_ACIDENTARIO

char

1 Flag que indica se o advogado atua com area de Acidentário

ADV_ATUA_ATOINFRACIONAL

char

1 Flag que indica se o advogado atua com area de Ato Infracional

ADV_ATUA_CIVEL

char

1 Flag que indica se o advogado atua com area Civel

ADV_ATUA_FAMILIA

char

1 Flag que indica se o advogado atua com area de Família

ADV_ATUA_INFCIVEL

char

ADV_ATUA_JUIZESPCIVEL

char

ADV_ATUA_JUIZESPCRIMINAL

char

1 Flag que indica se o advogado atua com area de Infância Civel
Flag que indica se o advogado atua com area de Juizado
1 Especial Civel
Flag que indica se o advogado atua com area de Juizado
1 Especial Criminal

ADV_ATUA_JURI

char

1 Flag que indica se o advogado atua com area de Juri

ADV_ATUA_JUSTMILITAR

char

1 Flag que indica se o advogado atua com area de Justiça Militar

ADV_AUT_IND

char

1 Advogado Autoriza Indicação para Ações

ADV_BAIRRO

varchar

40 Bairro de residência do advogado

ADV_CEL

varchar

60 Celular do Advogado

ADV_CID

varchar

30 Cidade de residência do Advogado

ADV_CODAGENCIA

varchar

ADV_CONFIRMADO

char

5 Codigo da Agencia para pagamento do Advogado
Confirmação da parceria do advogado (Se não atender os
1 critérios de seleção não será confirmado)

ADV_CPF

varchar

9 CPF do advogado

ADV_DDD

varchar

60 DDD telefones fixos particulares do advogado

ADV_DDDCEL

varchar

60 DDD Celular particular do advogado

ADV_DT_AUT_IND

datetime

8 Dta de Autorização da indicação do advogado

ADV_DTNASC

datetime

8 Data de nascimento do advogado

ADV_EMAIL

varchar

60 Email do advogado 1

ADV_EMAIL2

varchar

60 Email do advogado 2

ADV_EMAIL3

varchar

ADV_ENDCOMPLEMENTO

varchar

ADV_ESTCIVIL

char

1 Estado civil do advogado

ADV_ID

numeric

ADV_INFJUVCRIM

char

5 Identificador do advogado
Flag que indica se o advogado atua com area de Infância e
1 Juventude Criminal

ADV_INSS

varchar

ADV_ITINERANTE

char

20 Indica o número do INSS do advogado
Flag que indica que o advogado está prestando serviço em
1 uma unidade diferente daquela para qual foi contratado

ADV_LOGINSA

varchar

30 Login no sistema para consulta sobre indicações

ADV_LOGRADOURO

varchar

ADV_MOTIVO_SUSPENSO

char

ADV_NOME

varchar

60 Nome do advogado

ADV_NUMCONTA

varchar

12 Numero da conta para pagamento do advogado

ADV_CORRESPONDENCIA

60 Email do advogado 3
100 Complemento do endereço residencial do advogado

100 Logradouro residencial do advogado
1 Motivo pelo qual o advogado foi suspenso
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Quadro 44 - (continuação)- Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Advogado
ADVOGADO
Atributo

tipo

ADV_NUMEROIMOVEL

varchar

15 Número do imóvel residencial do advogado

ADV_NUMOABSP

varchar

13 Número da OAB do Advogado

ADV_PASEP

varchar

20 Numero do Pasep do Advogado

ADV_PIS

varchar

ADV_RESCELULAR

varchar

255 Número Celular ou Residência advogado

ADV_RGDTEXPEDICAO

datetime

8 Data de expedição do rg do advogado

ADV_RGNUM

varchar

20 Número do RG do advogado

ADV_RGORGAOEMI

varchar

30 Orgão emissor do RG do advogado

ADV_RGUFEMISSOR

varchar

2 Uf do orgão emissor do RG do Advogado

ADV_SEXO

char

1 Sexo do advogado

ADV_SITUACAO

varchar

2 Situação do advogado com a OAB

ADV_STATUS

varchar

ADV_TELEFONES

varchar

ADV_TIPODOC

tam Descrição

20 Número do PIS do Advogado

1 Status do Advogado
60 Telefones residenciais do advogado
1 Tipo do Doc apresentado pelo advogado

ADV_UF

varchar

20 Estado de residência do advogado
Flag que indica se o advogado está ativo ou foi excluído
1 logicamente

ATIVO

NULL

ATV_ATUA_CRIMINAL

varchar

1 Flag que indica que advogado atua na area criminal

CEP_COD

varchar

8 Codigo do Cep para a residencia do advogado

CEP_COD_ATE

varchar

CIT_ATE

varchar

30 Cidade de atendimento do advogado

CIT_ATEUF

varchar

60 Uf de atendimento do advogado

CIT_ID

numeric

5 Identificador da Cidade de residencia do advogado

CIT_ID_ATE

numeric

5 Identificador da Cidade de ratendimento do advogado

CODENVIO

varchar

30 codigo de Envio para o cadastro de novos parceiros

CODSITUACAO

varchar

30 codigo da situação para o cadastro de novos parceiros

DATFINALIZADO

varchar

20 data de finalização do processo de novos parceiros

FLAFINALIZADO

varchar

30 Flag que indica a finalizacao do processo de novo parceiro

FLARECEBEINFO

varchar

30 Recibo do processo finalizado de novos parceiros

IDMUNICIPIO

numeric

LOG_ATIVO

char

20 Id do municipio de atuação
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se foi
1 excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

MOTIVO

varchar

UFREGISTRO

numeric

8 Código do CEP para o Atendimento do advogado

255 Motivo pelo qual o advogado quis sair
5 UF do registro de parceria
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Quadro 45 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Atendimento
ATENDIMENTO
Atributo

tipo

tam

Descrição

ADV_ID

numeric

5 Identificação doAdvogado

ATE_ANO

numeric

5 Ano do Atendimento

ATE_ATENDIMENTOPAI

numeric

9 Identificação do atendimento inicial relacionado

ATE_CONTROLE

varchar

ATE_DESEJO

char

1 Desejo expresso pelo cliente no atendimento

ATE_DTATENDIMENTO

datetime

8 Data do atendimento

ATE_FLAGRANTE

char

1 Flag que identifica se o atendimento é referente a um flagrante

ATE_ID

numeric

ATE_ID_PROCESSOPAI

numeric

9 Identificação do atendimento
Identificação do processo inicial a qual este atendimento se
9 refere

ATE_JUIZO

varchar

ATE_NUMERO

numeric

ATE_PROBLEMA

varchar

ATE_PROCESSO

varchar

ATE_PROPOSTA

varchar

4000 Proposta formulada pelo atendimento

ATE_RESUMO

varchar

ATE_SEGREDO

char

4000 Resumo do atendimento
Flag que identifica se o aterndimento se refere a uma causa
1 que está em segredo de justiça

ATE_SITUACAO

char

1 Flag que identifica a situação do atendimento

ATE_TPPROBLEMA

char

1 Flag que identifica o tipo de problema

ATE_TPSOLUCAO

char

1 Flag que identifica o tipo de solução

ATE_VISIBILIDADE

char

1 Flag que identifica o tipo de visibilidade

CLI_ID

numeric

5 Identificador do cliente

COM_ID

numeric

5

FLA_ID

numeric

Identificador do flagrante quando o atendimento está
9 associado a um flagrante

FUNC_ID_ATENDENTE

numeric

5 Identificador Funcionário Atendente

FUNC_ID_DEFENSOR

numeric

5 Identificador Funcionário defensor

FUNC_ID_PLANTAO

numeric

LOG_ATIVO

char

5 Identificador Funcionário plantonista
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se foi
1 excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

TRI_ID

numeric

9 Identificador da triagem que gerou este atedimento

CIT_ID

numeric

5 Identificador da cidade onde foi feito este atendimento

20 Controle do atendimento

100 Atendimento se refere a um processo que está em juizo
5 Numero do atendimento
250 Problema relatado no atendimento
40 Processo criado a partir do atendimento
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Quadro 46 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela AtendTema
ATENDTEMA
Atributo

tipo

tam

Descrição

ATE_ID

numeric

LOG_ATIVO

char

9 Identificador do atendimento
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se foi
1 excluído logicamente

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

TEM_ID

numeric

5 Identificador do tema deste atendimento

Quadro 47 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela AtendTpAcao
ATENDTPACAO
Atributo

tipo

tam

Descrição

ATA_ACAO

varchar

ATE_ID

numeric

LOG_ATIVO

char

9 Identificador do atendimento
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se foi
1 excluído logicamente

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

TPA_ID

numeric

5 Identificação do tipo de ação

250 Tipo de ação relacionada com este atendimento

Quadro 48 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Bairro
BAIRRO
Atributo

tipo

tam

Descrição

BAI_ID

numeric

BAI_NOME

varchar

BAI_UF

varchar

2 UF do Bairro

CIT_ID

numeric

LOG_ATIVO

numeric

5 Identificador da cidade do bairro
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se foi
1 excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

9 Usuário que executou inserção
40 Nome do bairro
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Quadro 49 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela CEP
CEP
Atributo

tipo

tam

Descrição

CEP_BAIRRO

varchar

CEP_COD

numeric

CEP_LOGRADOURO

varchar

50 Logradouro do CEP

CEP_TPLOGRADOURO

varchar

20 Tipo de lougradouro do CEP

CIT_ID

numeric

LOG_ATIVO

char

5 Identificador da cidade do CEP
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se
1 foi excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

40 CEP do bairro
8 Codigo do CEP

Quadro 50 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Cidade
CIDADE
Atributo

tipo

tam

Descrição

CIT_COD

numeric

CIT_COMARCA

numeric

1 Cidade da Comarca

CIT_ID

numeric

5 Identificação da Cidade

CIT_ID_COMARCA

numeric

5 Identificação da Comarca da Cidade

CIT_NOME

varchar

40 Nome da Cidade

CIT_SPA

numeric

17 Identificação da cidade no SPA

CIT_UF

varchar

LOG_ATIVO

char

2 UF da Cidade
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se
1 foi excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

17 Código da Cidade
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Quadro 51 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Cliente
ClLIENTE
Atributo

tipo

tam

Descrição

CEP_COD

numeric

CLI_TELEFONES

varchar

CIT_ID

numeric

CLI_BAIRRO

varchar

CLI_CPF

numeric

CLI_CTPS

varchar

CLI_DTNASC

datetime

CLI_EMAIL

varchar

60 Email do cliente

CLI_ENDCOMPLEMENTO

varchar

90 Complemento do endereço do cliente

CLI_LOGRADOURO

varchar

60 Logradouro do cliente

CLI_NACIONALIDADE

varchar

40 Nacionalidade do cliente

CLI_NATURALCID

varchar

40 Cidade de nascimento do cliente

CLI_NATURALUF

varchar

CLI_NOME

varchar

60 Nome do cliente

CLI_NOMEMAE

varchar

60 Nome da mãe do cliente

CLI_NOMEPAI

varchar

60 Nome do pai do cliente

CLI_NUMEROIMOVEL

varchar

10 Número do imóvel do cliente

CLI_OBSRENDAMENSAL

varchar

2000 Observação sobre a renda mensal do cliente

CLI_OBSTELEFONES

varchar

1000 Observação sobre os telefones do cliente

CLI_PROBLEMA

varchar

250 Problema do cliente

CLI_PROFISSAO

varchar

40 Profissão do cliente

CLI_RENDAMENSAL

decimal

5,2 Renda mensal do cliente

CLI_RGDTEXPEDICAO

datetime

CLI_RGNUM

varchar

20 Número do RG do cliente

CLI_RGORGAOEMI

varchar

30 Orgão emissor do RG do cliente

CLI_RGUFEMISSOR

varchar

CLI_SEXO

char

CLI_TELEFONECELULAR

varchar

60 Numero telefone celular do cliente

CLI_TELEFONECOMER

varchar

LOG_ATIVO

varchar

60 Numero telefone comercial do cliente
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se
1 foi excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

CIT_ID

numeric

8 Código do CEP do Cliente
60 Telefones do cliente
5 Identificação da cidade de residência do cliente
40 Bairro de residência do cliente
9 CPF do cliente
20
8 Data de nascimento do cliente

2 UF de nascimento do cliente

8 Data de expedição do rg do cliente

2 Uf do orgão emissor do RG do cliente
1 sexo do cliente

5 cidade onde o cliente foi atendido

183

Quadro 52 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Funcionario
FUNCIONARIO
Atributo

tipo

tam

Descrição

BAIRRO

varchar

30 Bairro do funcionário

CEP

varchar

30 CEP do funcionário

CIDADE

varchar

30 Cidade do funcionário

COD_CARGO

varchar

30 Código do cargo do funcionário

COD_REG

varchar

30 Código do registro do funcionário

CPF

varchar

30 CPF do funcionário

DATA_NASCIMENTO

varchar

30 Data de nascimento do funcionário

DESCRICAO_CARGO

varchar

255 Descrição do cargo do funcionário

DIG_CPF

varchar

30 Digito do CPF do funcionário

EMAIL_INSTITUCIONAL

varchar

30 Email institucional do funcionário

ENDERECO

varchar

ESTADO_CIVIL

varchar

30 Estado civil do funcionário

EXERCICIO

varchar

30 Atividade que o funcionário desempenha

EXP_RG

varchar

30 data de expedição do RG do funcionário

FUNC_ID

numeric

5 Identificação do funcionário

MAE

varchar

255 Nome da mãe do funcionário

NATURALIDADE

varchar

30 Naturalidade do funcionário

Nº

varchar

13

NOME

varchar

OAB

varchar

30 Numero da OAB do funcionário

ORGAO_EMISSOR

varchar

30 Orgão emissor do RG do funcionário

PAI

varchar

PIS_PASEP

varchar

REGIONAL

varchar

RESERVISTA

varchar

30 Número de certificado de reservista do funcionário

RG

varchar

30 Número do RG do funcionário

RG_DIGITO

varchar

30 Digito do RG do funcionário

RS_PV

varchar

30

SECCAO

varchar

30 Seccao em qual o funcionario ira atuar

SEXO

char

STATUS

varchar

30 Status do funcionário

TIPO_CARGO

varchar

13 Tipo de cargo do funcionário

TIPO_DESC

varchar

30 Descrição do cargo

TITULO

varchar

30 Título do cargo

UF_END

varchar

30 UF do endereço do funcionário

UF_NATURAL

varchar

30 UF da cidade natal do funcionário

UF_RG

varchar

30 UF do RG do funcionário

UNIDADE

varchar

ZONA

varchar

255 Endereço do funcionário

255 Nome do funcionário

255 Nome do Pai do funcionário
30 Número do PIS\PASEP do funcionário
255 Regional para qual o funcionario foi contratado

1 Sexo do funcionário

255 Unidade para qual o funcionário foi contratado
30
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Quadro 53 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela TpAcao
TPACAO
Atributo

tipo

tam

LOG_ATIVO

varchar

Descrição
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se foi
1 excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

TPA_AREA

varchar

50 Área do tripo de ação

TPA_DESC

varchar

TPA_ID

numeric

TPA_RITO

varchar

200 Descrição do tipo de ação
5 Identificação do tipo de ação
200 Rito do tipo de ação

Quadro 54 - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Triagem
TRIAGEM
Atributo

tipo

tam

Descrição

ATE_ID

numeric

9 Identificação do atendimento que foi gerado pela triagem

CID_ID

numeric

LOG_ATIVO

char

5 Identificação da cidade em que foi feita a triagem
Flag que indica se o registro está ativo ( valendo) ou se foi
1 excluído logicamente

LOG_DTALT

datetime

8 Indica data última alteração do registro

LOG_DTEXC

datetime

8 Indica data exclusão lógica do registro

LOG_DTINS

datetime

8 Indica data inclusão do registro

LOG_USRALT

varchar

30 Usuário que executou alteração

LOG_USREXC

varchar

30 Usuário que executou exclusão lógica

LOG_USRINS

varchar

30 Usuário que executou inserção

SER_ID_ATENDENTE

numeric

5 Identificador Funcionário Atendente

SER_ID_DEFENSOR

numeric

5 Identificador Funcionário defensor

SER_ID_PLANTAO

numeric

5 Identificador Funcionário plantonista

TRI_ATENDIMENTO

char

TRI_BENEFICIOS

varchar

40 Descrição dos benefícios que o cliente recebe

TRI_BENEFVALOR

decimal

9,2 Valor dos benefícios

TRI_CONJGANHO

decimal

9,2 Valor do conjunto de ganho do cliente

TRI_FILHOSGANHO

decimal

9,2 Valor do benefício recebido por causa dos filhos

TRI_FILHOSMENOR18

numeric

5 quantidade de filhos menores de 18 anos do cliente

TRI_FINALIDADE_LUCRATIVA

char

1

TRI_ID

numeric

9 Identificação da triagem

TRI_INVESTIMENTO

decimal

TRI_ISENTORF

char

1 Flag que identifica que o cliente é isento de IR

TRI_OUTRARENDA

char

1 Flag que indica outra fonte de renda além do salário

TRI_PAGAMED

char

1 Flag que indica o pagamento de médico pelo cliente

TRI_PAGAPENSAO

char

1 Flag que indica o pagamento de pensao pelo cliente

1 Identificação do atendimento gerado por esta triagem

9,2 Investimento do cliente
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Quadro 54 (continuação) - Dicionário de Dados –Sistema A - Tabela Triagem
TRIAGEM
Atributo

tipo

tam

Descrição

TRI_PARENTESCO1

varchar

32 Tipo de parentesco com o cliente 1

TRI_PARENTESCO2

varchar

32 Tipo de parentesco com o cliente 2

TRI_PARENTESCO3

varchar

32 Tipo de parentesco com o cliente 3

TRI_PARENTESCO4

varchar

32 Tipo de parentesco com o cliente 4

TRI_PARENTESCO5

varchar

32 Tipo de parentesco com o cliente 5

TRI_PARENTESCO6

varchar

32 Tipo de parentesco com o cliente 6

TRI_PARENTESCO7

varchar

32 Tipo de parentesco com o cliente 7

TRI_PARENTESCO8

varchar

32 Tipo de parentesco com o cliente 8

TRI_PROBLEMA

varchar

250 Relato do Problema

TRI_PROFGANHO

decimal

9,2 Remuneração por exercício da profissão do cliente

TRI_PROFISSAO

varchar

40 Profissão do Cliente

TRI_PROFISSAOCONJ

varchar

40

TRI_QTD_MEMBROS

numeric

5 Quantidade de membroa da família do cliente

TRI_REMUNERA

varchar

1 flag que indica remuneração

TRI_RENDA_MENSAL

decimal

9,2 Rendimento Mensal do cliente

TRI_RENDALIQUIDA

decimal

9,2 Renda Liquida do cliente

TRI_RENDAMENSAL

decimal

9,2 Renda Mensal do Cliente

TRI_RENDIMENTO1

decimal

9,2 Rendimento associado ao parente 1

TRI_RENDIMENTO2

decimal

9,2 Rendimento associado ao parente 2

TRI_RENDIMENTO3

decimal

9,2 Rendimento associado ao parente 3

TRI_RENDIMENTO4

decimal

9,2 Rendimento associado ao parente 4

TRI_RENDIMENTO5

decimal

9,2 Rendimento associado ao parente 5

TRI_RENDIMENTO6

decimal

9,2 Rendimento associado ao parente 6

TRI_RENDIMENTO7

decimal

9,2 Rendimento associado ao parente 7

TRI_RENDIMENTO8

decimal

TRI_SITUACAO_TRABALHO

char

9,2 Rendimento associado ao parente 8
Situação do trabalho ; Aposentado , trabalhando,
1 desempregado, etc...

TRI_TOTALENCARGOS

NULL

9 Total de encargos pago pelo cliente

TRI_TUTELA

char

1 Flag que indica tutela de menor/incapaz

TRI_VRALIMENTACAO

decimal

9,2 Valor do vale alimentação recebido pelo cliente

TRI_VRMED

decimal

9,2 valor do vale médico paga pelo cliente

TRI_VROUTRARENDA

decimal

9,2 valor da outra renda recebida pelo cliente

TRI_VRPATRIMONIO

decimal

9,2 valor do patrimonio do cliente

TRI_VRPENSAO

decimal

9,2 valor da pensao paga pelo cliente

CIT_ID

numeric

5 Cidade em que foi feita a Triagem
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APÊNDICE B - DICIONÁRIO DE DADOS DO SISTEMA B

O Quadro 55 apresenta o dicionário de dados do Sistema novo (Sistema B) Tabelas
Quadro 55 - Dicionário de Dados (Tabelas) do Sistema Novo - Sistema B
Tabelas
Nome

Descrição

ADVOGADO

Advogados parceiro

ADVOGADO_AREA_ATUACAO

Associação de Advogado com Área de Atuação

AREA_ATUACAO

Areas de atuação jurídicas

BAIRRO

Bairros associados a uma dada cidade(Base dos correios)

CASO

Dados do atendimento antes de se tornar um Processo Administrativo;

CEP

CEPs associados a um dado bairro (Base dos correios)

CIDADE

Cidades associadas a um Estado (Base dos correios)

CLIENTE

Pessoa\Empresa que procura o serviço da Empresa

EMAIL

Dados de e-mails de pessoas ou empresas com as quais a Defensoria pode querer entrar
em contato.

EMAIL_OWNER

Tabela que permite o relacionamento com e-mail, permitindo que um dados owner possua
1 ou mais e-mails

ENDERECO

Endereços de pessoas ou empresas associadas a Defensoria

ENDERECO_OWNER

Tabela que permite o relacionamento com endereços, permitindo que um dados owner
possua 1 ou mais endereços

ESTADO

Estados associados ao Brasil

ESTADO_CIVIL

Tipos de estado civil

FUNCIONARIO

Funcionário administrativo ou com graduação em direito

INDICACAO

Indicação de um Advogado ou Funcionário para atender o caso

ORGAO

Órgãos

ORGAO_EMISSOR

Órgão associado com o estado

PAIS

Países e suas nacionalidades

PESSOA_FISICA

Dados gerais de uma Pessoa física. Pode se especializar em
Servidor/Advogado/Atendido/Representante Legal/Testemunha

PESSOA_JURIDICA

Dados gerais de uma pessoa Jurídica

RELACAO

Relação entre o caso e o atendido ou atendido e outro\a

RG

Tabelas de RGs com numero, digito, órgão expedidor associado. E data de expedição

TELEFONE

Telefones de pessoas ou empresas cadastrados na defensoria

TELEFONE_OWNER

Tabela que permite o relacionamento com telefone permitindo que um dados owner
possua 1 ou mais telefones

TIPO_ACAO

Tipos de ação

TIPO_EMAIL

Tipos de e-mail

TIPO_ENDERECO

Tipos de endereço

TIPO_PESSOA_JURIDICA

Tipos de Pessoa Jurídica

TIPO_RELACAO

Tipos de relações entre duas partes envolvidas

TIPO_TELEFONE

Tipos de telefone

USUARIO

Usuários com Login, senhas e se são internos ou externos.
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Os quadros de 56 a 86 são partes do dicionário de dados do Modelo B e
foram todos elaborados pela autora.

Quadro 56 - Dicionário de Dados –Sistema B - Advogado
Advogado
Atributo

Tipo

ID

NUMBER

NR_OAB

VARCHAR2

FL_ATIVO

Casas
Tam decimais Nulo

Descrição

10

0 N

100

Y

Identificação do Bairro (PK)

NUMBER

1

0 N

Flag que indica se o registro está ativo

ID_ENDERECO

NUMBER

10

0 Y

Identificação do endereço do atendido (FK)

ID_EMAIL_OWNER

NUMBER

10

0 Y

Identificação do ou dos e-mails (FK)

ID_TELEFONE_OWNER

NUMBER

10

0 Y

Identificação do ou dos Telefones(FK)

ID_PESSOA_FISICA

NUMBER

10

0 N

Identificação da Cidade ao qual o bairro pertence (FK)

Nome do Bairro

Quadro 57 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Advogado_Area_Atuacao
Advogado_Area_Atuacao
Casas
Tam decimais Nulo

Atributo

Tipo

ID_ADVOGADO

NUMBER

10

0 N

Descrição
Identificação do Bairro (PK)

ID_AREA_ATUACAO

NUMBER

10

0 Y

Identificação do endereço do atendido (FK)

Quadro 58 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Area_Atuacao
Area_Atuacao
Atributo

Tipo

ID

NUMBER

AREA_ATUACAO

VARCHAR2

Casas
Tam decimais Nulo

Descrição

10

0 N

Identificação da Área de atuação

100

0 Y

Area de Atuação Jurídica (FK)

Quadro 59 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Bairro
Bairro
Atributo

Tipo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

ID_CIDADE

NUMBER

Casas
Tam decimais Nulo
10

0 N

100

Y

10

0 Y

Descrição
Identificação do Bairro (PK)
Nome do Bairro
Identificação da Cidade ao qual o bairro pertence (FK)
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Quadro 60 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Caso
Caso
Atributo

tipo

tam

Descrição

ID

NUMBER

10 Identificação do caso (PK)

ID_TIPO_ATENDIMENTO

NUMBER

10 Identificação do tipo de atendimento (FK)

ID_USUARIO_ATENDENTE

NUMBER

10 Identificação do usuário atendente (FK)

ID_USUARIO_DEFENSOR

NUMBER

10 Identificação do usuário defensor (FK)

ID_CIDADE

NUMBER

10 Identificação da cidade em que o cliente foi atendido (FK)

DT_REALIZACAO

DATE

ID_TIPO_ACAO

NUMBER

10 identificação do tipo de ação (FK)

FL_SALVO

NUMBER

1 Flag que identifica se já foi salvo

FL_ENCERRADO

NUMBER

1 Flag que identifica se o caso já foi encerrado

FL_REU_PRESO

NUMBER

FL_MAE_CARCERE

NUMBER

1 Flag que identifica se o caso está associado a um réu que está preso
Flag que identifica se é uma mãe de filho de colo que está em
1 cárcere

FL_ADOLESCENTE_INTERNADO

NUMBER

1 Flag que identifica se é um adolescente internado

DT_INCLUSAO

DATE

7 Data de inclusão daquele caso

RELATO

CLOB

ID_CASO_PRINCIPAL

NUMBER

7 data de realização

4000 relato do caso
10 Id do caso principal ao qual este caso está ligado (FK)

Quadro 61 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela CEP
CEP
Atributo

tipo

ID

NUMBER

Tam Nulo
10 N

CEP

NUMBER

3 Y

TIPO_LOGRADOURO

VARCHAR2

100 Y

Tipo de Logradouro (Av. , Rua, Praça...)

LOGRADOURO

VARCHAR2

100 Y

Nome do Logradouro

ID_BAIRRO

NUMBER

LOGRADOURO_ABREVIADO

VARCHAR2

10 Y
100 Y

Descrição
Identificador do CEP (PK)
CEP

Identificação do bairro ao qual pertence (FK)
Abreviação do Logradouro
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Quadro 62 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Cidade
Cidade
Atributo

tipo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

ID_ESTADO

NUMBER

Tam Nulo

Descrição

10 N

Identificação da Cidade (PK)

100 Y

Nome da Cidade

10 Y

Identificação do estado ao qual a cidade pertence (FK)

Quadro 63 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Cliente
Cliente
Atributo

tipo

tam

Descrição

ID

NUMBER

ID_PESSOA_FISICA

NUMBER

ID_PESSOA_JURIDICA

NUMBER

10 Identificação do atendido (PK)
Identificação da pessoa física a que corresponde o cliente ( ou PF ou PJ)
10 (FK)
Identificação da pessoa jurídica a que corresponde o cliente ( ou PF ou
10 PJ) (FK)

ID_ENDERECO

NUMBER

10 Identificação do endereço do atendido (FK)

ID_EMAIL_OWNER

NUMBER

10 Identificação do ou dos e-mails (FK)

ID_TELEFONE_OWNER

NUMBER

NR_MATRICULA_SAP

VARCHAR2

ID_USUARIO_ATENDENTE

NUMBER

DT_INCLUSAO

DATE

10 Identificação do ou dos telefones (FK)
100 Matrícula de alguém que já foi preso
Identificação do usuário atendente responsável pelo cadastro deste
10 atendimento (FK)
7 Data de inclusão do daquele atendimento

Quadro 64 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Email
Email
Atributo

tipo

Tam Nulo

ID

NUMBER

EMAIL

VARCHAR2

ID_TIPO_EMAIL

NUMBER

10 Y

FL_PRINCIPAL

NUMBER

1 Y

ID_EMAIL_OWNER

NUMBER

10 Y

10 N
100 Y

Descrição
Identificação do e-mail (PK)
E-mail
Identificação do tipo de E-mail (FK)
Flag que identifica se é o e-mail de uso principal
Campo utilizado para um ou mais e-mails com alguém que
possua aquele owner (FK)

Quadro 65.-. Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Email_Owner
Email_Ownerl
Atributo

tipo

ID

NUMBER

Tam Nulo
10 N

Descrição
Relação utilizada para um ou mais e-mails com alguém que
possua aquele owner (PK)
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Quadro 66 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Endereco
Endereço
Atributo

tipo

Tam Nulo

ID

NUMBER

10 N

Identificação do Endereço (PK)

ID_CEP

NUMBER

10 Y

Identificação do CEP (FK)

ID_TIPO_ENDERECO

NUMBER

10 Y

Identificação do Tipo de endereço (FK)

ID_ENDERECO_OWNER

NUMBER

10 Y

Campo utilizado para um ou mais endereços com alguém
que possua aquele owner (FK)

FL_PRINCIPAL

NUMBER

1 Y

LOGRADOURO

VARCHAR2

NUMERO

NUMBER

COMPLEMENTO

VARCHAR2

100 Y

Complemento do imóvel ( apto, casa , bloco )

NM_BAIRRO

VARCHAR2

100 Y

Nome do Bairro

NM_CIDADE

VARCHAR2

100 Y

Nome da Cidade

NM_ESTADO

VARCHAR2

100 Y

Nome do Estado

100 Y
10 Y

Descrição

Flag que identifica se é o endereço principal
Nome do Logradouro
Número do imóvel

Quadro 67 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Endereco_Owner
Endereço_Owner
Atributo

tipo

ID

NUMBER

Tam Nulo
10 N

Descrição
Relação utilizada para um ou mais endereços com alguém
que possua aquele owner (PK)

Quadro 68 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Estado
Estado
Atributo

tipo

Tam Nulo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

100 Y

SIGLA

VARCHAR2

2 Y

ID_PAIS

NUMBER

10 N

10 Y

Descrição
Identificação do Estado (PK)
Nome do estado
Sigla do Estado (ex: SP, PR,SC,RJ)
Identificação do Pais (FK)

Quadro 69 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Estado_Civil
Estado_Civil
Atributo

tipo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

Tam Nulo
10 N
100 Y

Descrição
Identificação do Estado Civil (PK)
Nome do Estado civil
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Quadro 70- Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Indicacao
Indicacao
Atributo

tipo

tam

Descrição

ID

NUMBER

DT_INICIO

DATE

100 Nome do status de autorização

DT_FIM

VARCHAR2

100 Nome do status de autorização

ID_ADVOGADO

NUMBER

100 Nome do status de autorização

ID_FUNCIONARIO

NUMBER

100 Nome do status de autorização

ID_CASO

NUMBER

100 Nome do status de autorização

10 Identificação do status de autorizacao (PK)

Quadro 71 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Orgao
Orgao
Atributo

tipo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

tam

Casas
decimais Nulo

10

0 N

100

Y

Descrição
Identificação do Órgão (PK)
Nome do Órgão

Quadro 72 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Orgao_Emissor
Orgao_Emissor
tam

Casas
decimais Nulo

Atributo

tipo

ID

NUMBER

10

0 N

ID_ORGAO

NUMBER

10

0 Y

ID_ESTADO

NUMBER

10

0 Y

Descrição
Identificação do Órgão Emissor do documento
(PK)
Identificação do Órgão associado (FK)
Identificação do Estado ao qual o órgão
pertence (FK)

Quadro 73 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Pais
Pais
Atributo

tipo

ID

NUMBER

NOME
NACIONALIDADE

tam

Casas
decimais Nulo

Descrição

10

0 N

Identificação do Pais (PK)

VARCHAR2

100

Y

Nome do Pais

VARCHAR2

100

Y

Nacionalidade daquele país
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Quadro 74 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Pessoa_Física
Pessoa_Fisica
Atributo

tipo

tam Nulo

ID

NUMBER

NM_NASCIMENTO

VARCHAR2

DT_NASCIMENTO

DATE

7 Y

Data de nascimento

SG_SEXO

VARCHAR2

1 Y

Sigla do Sexo da pessoa

ID_PAIS

NUMBER

10 Y

Identificação do Pais da nacionalidade da pessoa (FK)

ID_ESTADO_CIVIL

NUMBER

10 Y

Identificação do Estado civil da pessoa (FK)

ID_RG

NUMBER

10 Y

Identificação do RG da pessoa (FK)

CPF

NUMBER

11 Y

CPF da pessoa

NR_PIS_PASEP

NUMBER

15 Y

Número do PISPASEP

NR_PREVIDENCIA_SOCIAL

NUMBER

15 Y

NM_SOCIAL

VARCHAR2

100 Y

Número da Previdência Social da pessoa
Nome Social (Aquele pelo qual a pessoa é chamada
atualmente)

NM_MAE

VARCHAR2

100 Y

Nome da Mãe

NM_PAI

VARCHAR2

100 Y

Nome do Pai

22 N
100 Y

Descrição
Identificador da Pessoa Física (PK)
Nome de nascimento

Quadro 75 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Pessoa_Jurídica
Pessoa_Juridica
Atributo

tipo

tam Nulo

ID

NUMBER

RAZAO_SOCIAL

VARCHAR2

100 Y

Razão Social da Pessoa Jurídica

NM_FANTASIA

VARCHAR2

100 Y

Nome Fantasia da Pessoa Jurídica

CNPJ

NUMBER

SITE

VARCHAR2

NR_INSCRICAO_ESTADUAL

NUMBER

20 Y

Número da inscrição estadual

NR_INSCRICAO_MUNICIPAL

NUMBER

20 Y

Número da inscrição municipal

ID_TIPO_PESSOA_JURIDICA

NUMBER

10 Y

Identificação do tipo da pessoa jurídica (FK)

10 N

14 Y
100 Y

Descrição
Identificação da Pessoa Jurídica (PK)

CNPJ da pessoa jurídica
Site da empresa ( da pessoa jurídica)
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Quadro 76 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Relacao
Relacao
Atributo

tipo

tam

Descrição

ID

NUMBER

10 Identificação da Relação

ID_CLIENTE_PRINCIPAL

NUMBER

10 Identificação do clienteprincipal (FK)

ID_CLIENTE_RELACIONADO

NUMBER

10 Identificação do acliente relacionado (FK)

ID_TIPO_RELACAO

NUMBER

10 Identificação do tipo de Relação (FK)

ID_CASO

NUMBER

10 Identificação do caso (FK)

FL_ASSISTIDO

NUMBER

1 Flag que identifica

FL_CORTADA

NUMBER

FL_ATENDIMENTO_INICIAL

NUMBER

FL_DEMANDA

NUMBER

FL_CONCILIACAO

NUMBER

1 Flag que identifica
Flag que identifica se foi um atendimento inicial quando foi
1 cadastrada a relação
Flag que identifica se foi em uma demanda quando foi cadastrada a
1 relação
Flag que identifica se foi em uma conciliação quando foi cadastrada
1 a relação

FL_INCLUSAO_PROCESSO

NUMBER

1 Flag que identifica a inclusão do processo

DT_INCLUSAO

DATE

7 Data de inclusão da relação

Quadro 77 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela RG
RG
Atributo

tipo

tam Nulo

ID

NUMBER

10 N

Identificação do RG da pessoa (PK)

NUMERO

NUMBER

20 Y

Número do RG

DIGITO

VARCHAR2

1 Y

Digito verificador do RG

DT_EXPEDICAO

DATE

7 Y

Data de expedição do RG

ID_ORGAO_EMISSOR

NUMBER

10 Y

Descrição

Identificação do Órgão emissor do RG (FK)

Quadro 78- Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Telefone
Telefone
tam

Casas
decimais Nulo

Atributo

tipo

Descrição

ID

NUMBER

10

0 N

Identificação do telefone

TELEFONE

NUMBER

11

0 Y

Numero do Telefone

RAMAL

NUMBER

Ramal do Telefone

CONTATO

VARCHAR2

ID_TIPO_TELEFONE

10

0 Y

100

Y

NUMBER

10

0 Y

Identificação do tipo de telefone (FK)

FL_PRINCIPAL

NUMBER

1

0 Y

ID_TELEFONE_OWNER

NUMBER

10

0 Y

flag que identifica se o telefone é o principal
Campo utilizado para associar um ou mais
telefones com alguém que possua aquele
owner (FK)

Nome do Contato naquele telefone

Quadro 79 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Telefone_Owner
Telefone_Owner
Atributo

tipo

ID

NUMBER

tam
10

Casas
decimais Nulo
0 N

Descrição
Relação utilizada para associar um ou mais
telefones com alguém com aquele owner (PK)
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Quadro 80 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Tipo_Acao
Tipo_Acao
Atributo

tipo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

ID_ AREA_ATUACAO

NUMBER

tam

Descrição
10 Identificação do tipo de ação (FK)
200 Nome do tipo de ação
10 Identificação da área de atuação (FK)

Quadro 81 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Tipo_Email
Tipo_Email
Atributo

tipo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

tam Nulo
10 N

Descrição
Identificação do Tipo de e-mail (PK)

100 Y

Nome do tipo de e-mail

Quadro 82 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Tipo_Endereco
Tipo_Endereco
Atributo

tipo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

tam Nulo
10 N

Descrição
Identificação do Tipo de endereço (PK)

100 Y

Nome do Tipo de endereço

Quadro 83 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Tipo_Pessoa_Jurídica
Tipo_Pessoa_Juridica
Atributo

tipo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

tam Nulo
10 N

Descrição
Identificação do Tipo de pessoa jurídica (PK)

100 Y

Nome do tipo de pessoa jurídica

Quadro 84 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Tipo_Relacao
Tipo_Relacao
Atributo

tipo

tam

Descrição

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

FL_RELACAO_FAMILIAR

NUMBER

1 Flag que indica relação familiar

FL_INDICA_RELACAO_CONTRARIA

NUMBER

1 Flag que indica relação contraria

ORDEM

NUMBER

2 Identifica a ordem de exibição na tela (FK)

10 Identificação do tipo de relação
100 Nome do tipo de relação

Quadro 85 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Tipo_Telefone
Tipo_Telefone
Atributo

tipo

ID

NUMBER

NOME

VARCHAR2

tam Nulo
10 N
100 Y

Descrição
Identificação do tipo de telefone (PK)
Nome do tipo de telefone
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Quadro 86 - Dicionário de Dados –Sistema B - Tabela Usuario
Usuario (Tabela que armazena os usuários de sistema)
Atributo

tipo

tam Nulo Descrição

ID

NUMBER

10 N

Identificação do usuário (PK)

ID_PESSOA_FISICA

NUMBER

10 Y

Identificação da pessoa física (FK)

LOGIN

VARCHAR2

100 Y

Login do usuário

SENHA

VARCHAR2

100 Y

Senha criptografada com MD5 do usuário

ID_DOMINIO

NUMBER

10 Y

Identificação do domínio de internet (FK)

FL_ATIVO

NUMBER

1 Y

FL_AUTENTICA_AD

NUMBER

1 Y

Flag que identifica se o usuário está ativo ou não
Flag que identifica se o usuário autentica no AD para se
logar ou não
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APÊNDICE C - QUESTÕES DE COMPREENSIBILIDADE DO MODELO A

Assinalar a opção correta
1- Para armazenar informações sobre o cliente, serão usavas as seguintes tabelas:
( )Cliente
( )Atendimento
2- Para verificar quantos clientes um dado advogado teve em um dado mês, seria
necessário uma consulta utilizando as seguintes tabelas:
( ) Advogado , Cliente, Atendimento
( )Advogado, Cliente, Atendimento e Indicação
3- Para verificar quais ações (TpAçao=> Tipo de Ação) foram mais usadas em um dado
mês, seria necessário uma consulta utilizando as seguintes tabelas:
( ) TpAção , Cliente, Atendimento
( ) TpAção , AtendTpAcao e Atendimento
4- Quantos funcionários podem participar de uma dada triagem
()1
()3
5- Para saber quantas triagens foram feitas em um dado mês, em uma dada cidade, a
consulta seria feita com as seguintes tabelas
( )Atendimento e Cidade
( ) Triagem e Cidade
6- A cidade está ligada à algumas tabelas para indicar onde residem ou onde ocorreu o
evento, são elas:
( )Cliente, Advogado, Triagem, Atendimento
( )Advogado, Atendimento
7- Um Atendimento pode possuir um Atendimento Pai
( ) sim
( ) não
Assinale a opção que é observada no modelo
Diagramação:
8- Cruzamento de Linhas
O modelo possui cruzamento de linhas.
( ) É possível identificar a origem das tabelas
( ) Não é possível identificar a origem das tabelas
9- As estruturas hierárquicas, como generalizações, devem ser posicionadas com a
entidade mais geral numa posição superior às entidades especializadas.
( ) O modelo atende a especificação acima
( ) O modelo não atende a especificação acima
Nomenclatura
10- A padronização de nomenclatura facilita o entendimento do modelo.
( ) O modelo possui padronização de nomenclatura
( ) o modelo não possui padronização de nomenclatura
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APÊNDICE D - QUESTÕES DE COMPREENSIBILIDADE DO MODELO B

Assinalar a opção correta
1- Para armazenar informações sobre o cliente, serão usavas as seguintes tabelas:
( )Caso e Cliente
( )Cliente, Pessoa_Física, RG, Estado_Civil, Endereco,Telefone e Email
2- Para verificar quantos casos um dado advogado atendeu em um dado mês, seria
necessário uma consulta utilizando as seguintes tabelas:
( ) Advogado , Caso, Indicacao
( ) Advogado, Caso
3- Para verificar quais ações (Tipo_Açao) foram mais usadas em um dado mês, seria
necessário uma consulta utilizando as seguintes tabelas:
( ) Tipo_Açao , Cliente
( ) Tipo_Acao , Caso e Cliente
4- Quantos usuários podem participar do cadastro de um caso
()1
()2
5- Para saber quantos casos existiram em um dado mês, em uma dada cidade, a
consulta seria feita com as seguintes tabelas
( )Caso e Cidade
( ) Caso Cidade e Cliente
6- A cidade está ligada à algumas tabelas para indicar onde residem ou onde ocorreu o
evento, são elas:
( )Cliente, Advogado, Caso
( )Caso, Bairro( que está ligado ao Cep, que esta ligado ao Endereço
7- Um Caso pode possuir um Caso Pai
( ) sim
( ) não
Assinale a opção que é observada no modelo
Diagramação:
8- Cruzamento de Linhas
O modelo possui cruzamento de linhas.
( ) É possível identificar a origem das tabelas
( ) Não é possível identificar a origem das tabelas
9- As estruturas hierárquicas, como generalizações, devem ser posicionadas com a
entidade mais geral numa posição superior às entidades especializadas.
( ) O modelo atende a especificação acima
( ) O modelo não atende a especificação acima
Nomenclatura
10- A padronização de nomenclatura facilita o entendimento do modelo.
( ) O modelo possui padronização de nomenclatura
( ) O modelo não possui padronização de nomenclatura
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APÊNDICE E - EXEMPLOS PROBLEMAS DE QUALIDADE DE DADOS DA
BASE DO SISTEMA A
Campos inconsistentes (dimensão consistência):

Quadro 87 – Ex 5.3.1. a -Campos utilizados com propósitos diferentes dos
previstos
Id_cliente Email
155453 TRARA DOCUMENTOS NO RETORNO - A FILHA NÃO SABE
174523 (A EX-COMP(A) ESTEVE HOJE AQUI TAMBEM PARA PEDIR ALIMENTOS)
215458 PEDIDO DE INFORMACAO
225453 INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
317713 ACOMPANHAMENTO NO PROC. 1488/2010- JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
375884 ACOMPANHAMENTO AO FEITO Nº 863/11 - 1ª VARA CIVEL

Fonte: Elaborado pela Autora

Quadro 88 - Ex 5.3.1. b -Campos alfabéticos preenchidos com números
i

Id_cliente cpf
401611

33345639498

356244

12345698423

nome_nascimento *

Nomesocial
33345639498
123459848423 MARIO JOSE MACHADO

Fonte: Elaborado pela Autora

Quadro 89 - Ex 5.3.1. c -Campo que deveria ser numérico com texto
Telefone
16 99145-3991 (filha recado)
9168-7082 (recado)
(12)91225600 - recado Claudia

Fonte: Elaborado pela Autora

199

Campos com valores incorretos (dimensão acurácia)

Quadro 90 - Ex 5.3.3.a-Nacionalidades digitadas com erro de grafia
BRISLAEIRA
BRISLEIRO
BRRASILEIRA
BRRASILEIRO
BRSAILEIRA
BRSAILEIRO
BRSIELIRA
BRSIELRA
BRSIL
BRSILEIRA

Fonte: Elaborado pela Autora

Registros que representam a mesma pessoa, porém com identificação
diferente (dimensão unicidade)

Quadro 91 - Ex 5.3.4 a -Registros que representam a mesma pessoa
Id_cliente cpf

nome_nascimento

Nomesocial

404311

33995639498 MARIA JOSE DA SILVA

MARIAZINHA

376244

33995639498 MARIA J. DA SILVA

MARIAZINHA

Fonte: Elaborado pela Autora

Falta de consistência na apresentação e utilização incorreta do atributo (
dimensão representação concisa)

Quadro 92 - Ex 5.3.5.a -A utilização de um campo para mais de um atributo
cid_cliente cpf

nome

409075

22687048196 JURANDI TAVARES DA SILVA - PA 1603/11

296559

30498402851 FLAVIO EDUARDO DE ARAUJO PA 1174/2010

Fonte: Elaborado pela Autora
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APÊNDICE F - EXEMPLOS PROBLEMAS DE QUALIDADE DE DADOS DA
BASE DO SISTEMA B

Campos inconsistentes (dimensão consistência):

Quadro 93 – Ex 7.3.1-Representação de quantidades registros encontrados
com números no campo nm_nome_nascimento que deveria ser apenas
alfabético.

Ano
de Total
de
registros
inclusão do contendo
campo
de
registro
nome nascimento
2011
2012
2013
2014
2015

Número de registros com
campos numéricos no
Nm_ nascimento
1618
1129
918
87
2

Fonte: Elaborado pela Autora

Valores fora da faixa esperada (datas) - (dimensão Acurácia):
Quadro 94- Ex 7.3.2 Representação de quantidades de registros encontrados
com data fora dos valores corretos

Ano de DT_nascimento
16
17
18
19
20
Fonte: Elaborado pela Autora

Número de registros
59
64
108
137
166

