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RESUMO
Qualidade de dados é um conceito multidimensional, o que requer a sua
análise e medida de acordo com as dimensões consideradas. Dentro de cada uma
dessas dimensões, um conjunto de regras de qualidade de dados é definido por
políticas reais de negócios, de forma a permitir uma avaliação da qualidade dos dados
refletida por essa dimensão. As equipes de negócio e a equipe de TI possuem visões
diferentes, embora muitas vezes complementares, sobre os requisitos, por isso muitos
problemas de qualidade podem ser ocasionados pela dificuldade de comunicação entre
estas equipes. Com a utilização do padrão SBVR (Semantics of Business Vocabulary
and Rules) é possível documentar as regras de forma que elas sejam compreendidas
por ambas as equipes. Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD), além
de armazenarem os dados, podem ser usados como parte da estratégia de qualidade
dos dados. Este trabalho apresenta uma proposta para melhoria da qualidade dos
dados utilizando a SBVR para documentação das regras de qualidade de dados e
recursos nativos e declarativos do SGBD para garantir que as regras de qualidade
sejam obedecidas.
Palavras chave: Qualidade de dados; SBVR; SQL:2011; SGBD; Banco de dados.

ABSTRACT
Modeling databases quality rules using SBVR

The data quality is a multidimensional concept, which allows its analysis and
measurement according to its dimensions. Within each dimension, a set of data quality
rules are generated by business real policies and can be used to make an assessment
of data quality reflected by each dimension. The business and IT teams have different
views and often complementary about the requirements, so many quality problems are
caused by the difficulty of communication between these teams. With the use of SBVR
is possible to document the rules so that they are understood by the IT and business
teams. The Database Management Systems (DBMS) in addition to storing data can be
used as part of the data quality strategy. This paper presents a proposal for improving
the data quality using SBVR for documentation of data quality rules and native and
declarative capabilities of the DBMS to ensure that quality rules are obeyed.

Keywords: Data quality; SBVR; SQL:2011; DBMS; Database.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
A análise da qualidade dos dados é feita de acordo com as dimensões
de qualidade. Cada dimensão capta um aspecto específico incluído sob a égide
geral da qualidade dos dados (BATINI; SCANNAPIECO, 2006).
A primeira pesquisa empírica de qualidade de dados foi realizada por
Wang e Strong em 1996. O resultado desta pesquisa foi um arcabouço conceitual
e hierárquico das dimensões de qualidade (WANG; STRONG, 1996). Este
arcabouço, serviu como base para a pesquisa em que Strong e Wang (2002)
organizaram as dimensões de qualidade em uma matriz de duas dimensões, nas
colunas são usadas as definições de qualidade e nas linhas a perspectiva de
produto e serviço. Esta matriz tem como nome PSP/IQ (Product and Service
Performance/ Information Quality).
Em 1999 English publicou uma metodologia para gerenciamento da
qualidade de dados o Total Quality data Management (TQdM), conhecido por TIQM
– Total Information Quality Management. O TIQM possui um modelo de maturidade
e uma metodologia para a implementação de um modelo de qualidade de dados
nas organizações (ENGLISH, 1999).
Em 2003 Olson publicou um livro com o enfoque na dimensão acurácia.
Este autor afirma que os dados possuem qualidade quando atendem aos requisitos
de uso, de forma que a qualidade dos dados está relacionada diretamente ao uso
do dado e não ao dado em si (OLSON, 2003).
Em 2006 Batini e Scannapieco publicaram um estudo sobre qualidade
de dados nos modelos conceituais. Os autores afirmam que as dimensões de
qualidade podem estar referindo-se à extensão dos dados (valores de dados), ou a
sua intensão (seu modelo). Neste estudo os autores criaram uma lista de
dimensões de qualidade do modelo e dos dados.
Publicado pela Data Management Association (DAMA), em 2009 o Data
Management Body of Knowledge, o DMBOK é o corpo de conhecimento da gestão
de dados. Dividido em 10 funções, possui uma dedicada à gestão de qualidade dos
dados. Ela tem como objetivo planejar, implementar e controlar atividades que
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apliquem técnicas de gerência de qualidade de dados para medir, avaliar, melhorar
e garantir a adequação dos dados ao seu uso pretendido.
De acordo com Chanana e Koronios (2007), a maioria dos problemas de
qualidade dos dados são gerados por violações de regras. Regras de negócio
associadas às dimensões de qualidade são chamadas de regras de qualidade de
dados, e este tipo de regra é de interesse deste trabalho.
Estima-se que os problemas de qualidade de dados podem custar às
empresas, de oito a doze por cento de sua receita (REDMAN, 1997). Além das
perdas financeiras a empresa pode perder clientes, vantagens competitivas, ter
problemas judiciais e de imagem.
Apesar disso, é praticamente impossível ter dados totalmente livres de
erros, mas é necessário que os dados atendam aos requisitos das partes
interessadas no sistema (ENGLISH, 1999) (OSLON, 2003).
As partes interessadas em um sistema de software são os indivíduos ou
organizações que têm a ganhar ou perder com o sucesso ou o fracasso do sistema
(NUSEIBEH; EASTERBROOK, 2000). Neste trabalho as partes interessadas são
os seguintes papéis:


Usuários de negócio: utilizam o sistema para alcançar os
objetivos da organização;



Analistas de negócios: atuam como intermediários entre as
equipes

técnicas

(administração

de

banco

de

dados,

administração de dados, desenvolvimento) e a equipe de
usuários de negócios;


Administração de banco de dados: são responsáveis pela
criação e manutenção dos bancos de dados;



Administração de dados: atuam na validação e correção dos
modelos lógicos de dados;



Desenvolvedores: codificam e mantêm as aplicações usadas
para a organização alcançar um objetivo.
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Em geral, a captura e entendimento das regras não são tarefas simples,
uma vez que existem diferentes grupos interessados, com diferentes níveis e tipos
de conhecimento.
De acordo com o Manifesto de Regras de Negócio publicado pelo
Business Rule Group em 2003, todas as regras (incluindo as regras de qualidade
de dados) devem ser de domínio dos usuários de negócio, devendo ser
especificadas para que posteriormente sejam implementadas nos sistemas de
informação da organização.
Entretanto frequentemente as regras de qualidade de dados são
identificadas pelas equipes de desenvolvimento, administração de dados
e administração de banco de dados, não são documentadas e são codificadas
diretamente nas aplicações ou em códigos procedimentais armazenados no banco
de dados (stored procedures e triggers).
Um dos objetivos da definição, documentação e implementação física
(codificação) de regras é impedir que dados sujos sejam incluídos nos bancos de
dados. Li (2012) criou uma taxonomia de dados sujos que pode ser usada para
auxiliar a definição e documentação, mas não auxilia a implementação das regras.
A comunicação entre as equipes de TI (administradores de banco de
dados, administradores de dados e desenvolvedores) e

negócio (usuários de

negócio, analistas de negócios) pode ser facilitada se as regras de qualidade forem
escritas em uma linguagem comum e compreensível para todas as equipes, como
a SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules) (OMG,2015). A
SBVR é uma linguagem para documentação de regras de negócio, termos e fatos,
padrão da OMG (Object Management Group), controlada e inteligível para todas as
equipes, porque a sua semântica pode ser representada em diversas linguagens
como português e inglês.
Com o objetivo de garantir a qualidade dos dados, pesquisas estão
sendo feitas para que as regras escritas em SBVR sejam automaticamente
traduzidas para códigos SQL, capazes de avaliar se os dados atendem às regras.
Moschoyiannis, Marinos & Krause (2010) publicaram um artigo no qual
descrevem como regras documentadas em SBVR podem ser traduzidas para
comandos SQL-DML (Data Manipulation Language). Estes comandos devem
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verificar se os dados que serão armazenados em um banco de dados são ou não
consistentes.
Sneed, Demuth, & Freitag (2013) publicaram artigo onde é proposta a
tradução das regras para OCL (Object Constraint Language) e posterior tradução
para o padrão SQL.
Andersson (2015) publicou um estudo divulgando um projeto da
Agência de Pesquisa do Ministério da Defesa da Suécia. O projeto tem como
objetivo transformar automaticamente regras escritas em SBVR em comandos
SQL- DML.
Minock et al. (2015) publicaram um artigo onde apresentam a
possibilidade de retirar todas as restrições do banco de dados, permitindo a
inclusão de todo tipo de dados. Após a inclusão, as regras escritas em SBVR são
transformadas em comandos SQL que executados geram relatórios exibindo os
dados que violam as regras.

1.2 Objetivo
Esta pesquisa tem como objetivo apresentar um método para a
melhoria da qualidade dos dados utilizando a SBVR e recursos nativos e
declarativos do SGBD.
O uso da SBVR tem como objetivo melhorar a comunicação entre as
equipes envolvidas na construção dos sistemas de informação e o uso dos
mecanismos de restrições do SGBD evitar que dados que não atendam as regras
de qualidade sejam incluídos no banco de dados.
Os recursos do SGBD que serão utilizados neste trabalho deverão ser
compatíveis com o padrão SQL:2011 (ISO/IEC 9075-1:2011, 2011), para que o
método apresentado seja aplicável independentemente do fabricante do SGBD.
A qualidade dos dados não é de responsabilidade só das equipes de TI
(administradores

de

desenvolvedores) e

banco

de

dados,

administradores

de

dados

e

negócio (usuários de negócio, analistas de negócios), é

responsabilidade de todos os interessados no sucesso do sistema. Por isso para
um levantamento completo das regras de qualidade dos dados, é preciso
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considerar aquelas que são provenientes das equipes de negócio, que possuem o
conhecimento da estratégia e das necessidades da empresa, e das equipes de TI
que possuem conhecimento dos dados.
Com o intuito de aplicar e ver a viabilidade da solução será realizado
um estudo de caso, que abordará o cenário de uma grande empresa do mercado
financeiro, que está construindo um novo sistema para empréstimos de ações.

1.3 Contribuições
Normalmente a SBVR é utilizada para a documentação de regras de
negócio, sem considerar a tecnologia utilizada para a implementação das regras.
Conforme o anexo E da especificação da SBVR, ela faz parte da camada de
negócios (CIM – Computacional Independent Model) do MDA1 (Model Driven
Architecture), isso significa que originalmente a SBVR descreve a empresa e não
os sistemas de informação utilizados em seus negócios (OMG, 2015). Entretanto
nesta pesquisa a SBVR foi usada para documentar regras de qualidade de dados,
que foram traduzidas para comandos SQL. Considerando-se o MDA nesta
pesquisa a SBVR foi usada na camada do modelo específico para plataforma
(PSM – Plataform Specific Model). Sendo esta utilização uma colaboração desta
pesquisa.

1.4 Método de Trabalho
Para alcançar o objetivo proposto, esta pesquisa será dividida nas atividades
listadas abaixo:
1. Pesquisa Bibliográfica

 Com base nos estudos de Wang e Strong (1996), English
(1999), Kahn, Strong, Wang (2002), Olson (2003),

1

Batini e

MDA – Model Driven Architecture padrão criado pela OMG em 2001 que tem como objetivo criar um
sistema a partir do refinamento de modelos. Na primeira etapa é criado um modelo abstrato e independente de
recursos computacionais (CIM – Computacional Independente Model). O detalhamento do CIM dá origem a
um modelo dependente da computação, mas independente da tecnologia, o PIM (Plataform Independent
Model). O detalhamento do PIM dá origem ao PSM (Platform Speciﬁc Model), que é um modelo dependente
da tecnologia, e pode ser usado para gerar o código fonte do sistema que será construído.
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Scanapieco (2006), Data Management Association (2009),
Li(2012) são listadas as dimensões de qualidade.
 Análise das dimensões de qualidade agrupando-as de acordo
com o seu significado, uma vez que a mesma dimensão pode
ser conhecida por nomes diferentes, ou pode ser utilizado o
mesmo nome para dimensões diferentes.


Entendimento da especificação e estrutura da linguagem
SBVR. Que será usada neste trabalho com o objetivo de
possibilitar

a

melhor

comunicação,

entendimento

e

documentação das regras de qualidade de dados que serão
traduzidas para a linguagem SBVR.
2.

Dimensões de qualidade e Recursos do SGBD


Dado o agrupamento das dimensões de qualidade feito na
seção um, serão descartadas desta pesquisa as dimensões
que não fazem sentido não podem ser implementadas com a
utilização de recursos nativos e declarativos do SGBD.



Para cada uma das dimensões de qualidade que serão
utilizadas nesta pesquisa, será identificado o recurso nativo e
declarativo do SGBD capaz de garantir as suas regras de
qualidade.

3. Representação das Regras de qualidade com a SBVR e o padrão

SQL:2011


Escrever padrões em SBVR para representação das regras de
qualidade de dados;



Associação entre os padrões escritos em SBVR para as regras
de qualidade de dados, com padrões de comandos SQL-DDL.



Listar as atividades que devem ser executadas com o objetivo
de a partir de uma necessidade ou oportunidade de negócio,
documentar as regras de qualidade de dados, termos e fatos
utilizando a SBVR e criar um banco de dados relacional, onde
os recursos nativos e declarativos do SGBD são usados com o

18

objetivo de evitar que dados sujos sejam incluídos no banco de
dados.
4. Estudo de caso


Execução do método proposto em um estudo de caso,
executado em uma empresa do mercado financeiro que está
construindo um novo sistema.

5. Análise dos resultados
o

Análise do método proposto utilizando o conhecimento
adquirido nas seções anteriores e no estudo de caso.

o

Nesta sessão são listadas as dificuldades encontradas, as
limitações e os benefícios do método proposto, as sugestões
de pesquisas futuras e possibilidades de melhorias do método.

1.5 Organização do Trabalho
Esta pesquisa está dividida em 6 capítulos a saber:
O capítulo 2, Revisão Bibliográfica, apresenta os principais conceitos
necessários para a compreensão desta pesquisa. Neste capítulo são apresentadas
as dimensões de qualidade provenientes de diversas pesquisas, uma taxonomia de
dados sujos e os conceitos gerais da SBVR, onde destacam-se as palavras chave.
O capítulo 3, Dimensões de qualidade, SQL:2011 E SBVR, apresenta
as regras de qualidade pertencentes às dimensões de qualidade que fazem sentido
no contexto de banco de dados, os padrões de comandos escritos em SQL:2011
para garantir que as regras de qualidade sejam obedecidas e as atividades que
devem ser executadas para criar um banco de dados relacional e na terceira forma
normal onde seja evitado, através da utilização de recursos nativos e declarativos,
a inclusão de dados sujos no banco de dados.
O capítulo 4, Estudo de caso, nele os conceitos apresentados nesta
pesquisa serão aplicados em um projeto de uma empresa do mercado financeiro.
Os resultados serão analisados no que se refere à eficácia do SBVR representar
regras de qualidade como linguagem de entendimento entre as comunidades de
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negócios e TI, bem como a capacidade do SQL:2011 representar estas regras
usando os mecanismos de restrições num SGBD.
O capítulo 5, Análise dos Resultados, apresenta as discussões,
dificuldades, limitações desta pesquisa.
O capítulo 6, Conclusão, apresenta a conclusão desta pesquisa, e as
sugestões de pesquisas futuras.
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2 ESTADO DA ARTE
2.1 Introdução
Esta seção apresenta os conceitos que servem de apoio à pesquisa, a
saber, qualidade de dados, dimensões de qualidade, utilização da SBVR, tradução
de regras escritas em SBVR.
Para obter informação de qualidade é preciso que os dados também a
possuam, por isso, nesta dissertação, dado e informação serão usados como
sinônimos.
De acordo com a NBR ISO 8402 qualidade é a totalidade das
características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explícitas e implícitas. Crosby (1979) e Orr (1998) consideram a
qualidade como a conformidade com requisitos, e Strong, Lee, Wang (1997)
definem qualidade de dados como “adequação para uso”.
Para alcançar a qualidade, existem dois tipos de estratégias: com
orientação a dados e com orientação a processos.
As estratégias orientadas a dados visam melhorar a qualidade dos
dados ao modificar diretamente o seu valor. Estratégias orientadas a processos
visam melhorar a qualidade ao reformular os processos que criam ou modificam
dados (BATINI et al., 2009).
A curto prazo as estratégias orientadas a dados são mais eficazes
porque o custo de mudança dos dados é inferior ao custo da revisão dos
processos. Entretanto, a longo prazo, as estratégias orientadas a processos se
mostram mais eficazes pois atuam na causa raiz do problema.

2.2 Dimensões de Qualidade
Existente um consenso entre os pesquisadores que afirmam que
qualidade de dados é um conceito multidimensional, o que possibilita a sua análise
e medida de acordo com suas dimensões. Nesta dissertação serão apresentadas
as dimensões de qualidade provenientes dos estudos de Wang e Strong (1996),
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English (1999), Kahn, Strong, Wang (2002), Olson (2003), Batini e Scannapieco
(2006), Data Management Association (2009) e Li (2012).
A escolha das dimensões de qualidade, que deverão ser avaliadas é o
ponto de partida para qualquer atividade de qualidade de dados (BATINI;
SCANNAPIECO, 2006), por isso esta pesquisa tem início avaliando os principais
estudos que as abordam.

2.2.1 Wang e Strong (1996)
Em 1996, Wang e Strong conduziram a primeira pesquisa empírica em
larga escala, utilizando como base os fundamentos do projeto de Gerenciamento
da Qualidade de Dados Total, em que implicitamente assumem que os dados
possam ser tratados como um produto, pois um sistema de informação atua sobre
dados de entrada para produzir dados de saída. Essa pesquisa desenvolveu um
arcabouço hierárquico que capturou as dimensões de qualidade consideradas
importantes pelos consumidores que participaram dessa pesquisa.
A pesquisa possuía dois estágios, o primeiro tinha como objetivo
identificar as dimensões de qualidade e a sua importância de acordo com a
perspectiva dos usuários. O segundo estágio, com base no resultado do primeiro e
em critérios semânticos tinha como objetivo categorizar as dimensões de qualidade
de maior importância, resultando no arcabouço conceitual representado na figura 1.
Esta pesquisa é a base para muitos outros estudos que utilizam as dimensões de
qualidade.
O arcabouço apresentado nesse artigo dividiu as dimensões de
qualidade em quatro categorias, a saber:


qualidade de dados intrínseca contém as dimensões de
qualidade que podem ser avaliadas e são importantes,
independentemente do contexto de utilização dos dados.



qualidade de dados contextual

contém as dimensões de

qualidade que devem ser consideradas dentro do contexto de
uma tarefa.
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qualidade de dados representacional contém as dimensões
que estão relacionadas com o formato e o significado dos
dados.



qualidade de dados a nível de acessibilidade contém as
dimensões relacionadas à segurança e facilidade de acesso
aos dados.

As dimensões de qualidade que fazem parte do arcabouço são listadas
no Anexo A.
Figura 1 - Arcabouço Conceitual Hierárquico

Fonte: Traduzida de (WANG; STRONG, 1996)

2.2.2 English (1999)
Para English (1999) qualidade da informação é composta pelo valor do
dado, sua definição e sua apresentação, ou seja, um dado somente produzirá uma
informação quando estiver associado a um contexto relevante e utilizando um
formato intuitivo para o uso que será feito da informação.
Para o autor a informação é um produto criado e mantido por processos.
Assim sendo, os princípios fundamentais da qualidade aplicados aos processos de
manufatura e serviços podem ser instanciados em processos que geram
informações. Esta visão serviu como embasamento para o método criado por
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English (1999), o Total Quality data Management (TQdM), que é conhecida por
TIQM – Total Information Quality Management. O TIQM possui um modelo de
maturidade e uma metodologia para a implementação de um modelo de qualidade
de dados nas organizações.
English (2003) afirma que não é possível resolver os problemas de
qualidade da informação somente com software, uma vez que ele não é capaz de
remediar completamente as limitações e fragilidades dos processos, nem pode
eliminar completamente os fatores introduzidos pelo elemento humano na
produção de informação.
O TIQM é composto por cinco processos, que acontecem na ordem que
for considerada apropriada para o empresa. São eles:
P1 - Avaliar a definição dos dados e a qualidade da arquitetura da
informação - Esse processo define como medir a qualidade de definição de dados
e também a forma de medir a qualidade (estabilidade, flexibilidade e reutilização)
de modelos e banco de dados, e projetos de data warehouse (DW).
P2 - Avaliar a Qualidade da Informação - Esse processo define como
medir a qualidade dos dados para atender as diversas dimensões de qualidade em
várias bases de dados, como exigido pelos requisitos de qualidade. 
P3 - Avaliar os custos e riscos da falta de qualidade da informação Esse processo se baseia em como estabelecer uma situação de negócio para
Gestão da Qualidade da Informação, e medir os custos em termos de falha no
processo, retrabalho, perda de clientes, negócios e oportunidade.
P4 - Reengenharia e limpeza dos dados - Este processo define como
conduzir projetos de limpeza, transformação e movimentação dos dados para o
DW.
O processo de limpeza de dados deve ser realizado juntamente com o
processo de melhoria contínua do processo de qualidade da informação (P5) para
que não exista retrabalho.
P5 - Melhoria contínua do processo de qualidade da informação - Este
processo verifica os problemas encontrados durante a fase de avaliação da
qualidade, analisa suas causas, planeja e implementa os processos de melhorias,
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com o intuito de atuar diretamente nas causas dos problemas e prevenir defeitos.
As melhorias que estão no escopo deste processo incluem alterações nos
processos de negócios e alterações nos sistemas de informação (CARVALHO,
2009).
No processo P2 as dimensões de qualidade são avaliadas. Estas
dimensões de qualidade são listadas no Anexo B.

2.2.3 Kahn, Strong e Wang (2002)
Em 2002, Kahn, Strong e Wang afirmaram em seu artigo que qualidade
da informação (QI) é uma ciência inexata em termos de avaliação e métricas de
comparação.
Esse artigo nasceu da necessidade que os autores identificaram de um
método que avaliasse o quão bem as organizações desenvolvem produtos de
informação e oferecem serviços de informação para os consumidores. As medidas
desenvolvidas a partir do método proposto podem ajudar a comparar a qualidade
da informação entre as organizações e fornecer uma base para avaliar a melhoria
da qualidade da informação
Este artigo apresenta um método e testa a sua eficácia em um estudo
de caso, no qual com base em um questionário preenchido por pessoas de
diferentes organizações é gerado um valor médio para cada dimensão
possibilitando a comparação dos valores entre as organizações.
É proposta a organização das dimensões de qualidade em uma matriz
de duas dimensões. Nas colunas são usadas as definições de qualidade e nas
linhas a perspectiva de produto e serviço. Esta matriz tem como nome PSP/IQ
(Product and Service Performance/ Information Quality).
As definições de qualidade (apresentadas nas colunas) são:


Conformidade com as especificações:
 As especificações são estabelecidas para garantir que
produtos e serviços são livres de deficiências que podem
interferir com o seu uso. Desta forma, a “adequação para o
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uso” pode ser operacionalizada se a especificação está
devidamente desenvolvida.


Atender/ Superar as expectativas dos consumidores:
 O produto ou serviço deve atender ou exceder as
expectativas dos consumidores. A informação deve ser útil
e agregar valor às tarefas de consumidores de informação;
esta definição pode capturar a essência da “adequação
para o uso” mas pode ser difícil de medir, uma vez que as
expectativas dos consumidores podem mudar ao longo do
tempo.

Com base nas duas definições de qualidade apresentadas, o autor
adota duas perspectivas, a de produto e a de serviço. A qualidade do produto
possui dimensões relacionadas com as características do produto, e envolve as
medidas tangíveis de exatidão, integridade e isenção de erros. A qualidade do
serviço possui dimensões relacionadas ao processo de prestação de serviços e
medidas intangíveis como facilidade de manipulação, segurança e valor adicionado
da informação.
Os autores afirmaram que a tendência das pesquisas de qualidade da
informação até aquele ano era de considerar a visão da informação como um
produto. Informação como um produto tem uma visão de engenharia e tem como
foco as atividades necessárias para colocar e manter os dados em bancos de
dados.
Enquanto os produtos e serviços têm características distintas, eles não
são tão dicotomizados como essa discussão sugere. Os produtos são geralmente
assumidos como tangíveis, enquanto os serviços são intangíveis. Produtos, no
entanto, muitas vezes têm aspectos intangíveis, e muitos serviços têm
componentes tangíveis.
As dimensões de qualidade apresentadas por Wang e Strong (1996) dão
origem ao PSP/IQ, conforme o quadro 1.
Quadro 1 - PSP/ IQ com definições dos quadrantes
Conformidade com as especificações

Atender/ Superar as expectativas dos
consumidores

26

Conformidade com as especificações
Produto

Atender/ Superar as expectativas dos
consumidores

* Livre de erros
* Concisão
* Completude
* Consistência na Representação

* Quantidade de registros apropriada
* Relevância
* Compreensibilidade
* Interpretabilidade
* Objetividade

* Atualidade
* Segurança

* Confiabilidade
* Acessibilidade
* Facilidade na manipulação
* Veracidade
* Valor agregado

Serviço

Fonte: Elaborado pela autora baseado em (KAHN, STRONG, WANG, 2002)
2.2.4 Olson (2003)
O estudo de Olson teve como foco principal a dimensão Acurácia. Nele
o autor afirma que dados de qualidade devem atender aos requisitos de uso, de
forma que o valor do dado não determina se ele possui qualidade; o que é
determinante para isso é a sua utilização.
Para que os dados sejam considerados de qualidade é necessário que
eles atendam as dimensões de qualidade listadas no Anexo C.
2.2.5 Batini e Scannapieco (2006)
De acordo com Batini e Scannapieco (2006) a escolha das dimensões
de qualidade que deverão ser avaliadas é o ponto de partida para qualquer
atividade de qualidade de dados. Para os autores a mesma importância deve ser
dada para a qualidade dos dados e para a qualidade dos modelos, uma vez que
dados de baixa qualidade influenciam profundamente a qualidade dos processos
de negócio e um modelo de baixa qualidade resulta em potenciais redundâncias e
anomalias durante o ciclo de vida de uso de dados.
Nessa pesquisa os modelos conceituais de dados são definidos como o
resultado da interpretação de uma lista de requisitos, expressa por meio de
estruturas lógicas

ou

conceituais. Modelos

conceituais são

normalmente

produzidos na primeira fase do desenvolvimento de um sistema de informação e
modelos lógicos estão na base da implementação de qualquer aplicação de banco
de dados. A qualidade dos modelos conceituais e lógicos é muito importante no
projeto de banco de dados e na sua utilização.
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Os autores afirmam que as dimensões de qualidade podem estar
referindo-se à extensão dos dados (valores de dados), ou a sua intensão (seu
modelo).
As dimensões de qualidade apresentadas pelos autores nessa pesquisa
são listadas no Anexo D.

2.2.6 Data Management Body of Knowledge - DMBOK (DATA MANAGEMENT
ASSOCIATION , 2009)
Publicado pela Data Management Association (DAMA), em 2009, o Data
Management Body of Knowledge (DMBOK) é o corpo de conhecimento da gestão
de dados. O DMBOK define gestão de dados como o processo cujo objetivo é
controlar e alavancar eficazmente o uso dos ativos de dados, e sua missão é
atender e exceder às necessidades de informação de todos os envolvidos da
empresa em termos de disponibilidade, segurança e qualidade. Ele estrutura o
processo de gestão dos dados por meio de funções e atividades, sendo distribuído
em dez áreas de conhecimento, conforme apresentado na Figura 2.
A décima função do DMBOK é a gestão de qualidade dos dados, a qual
tem como objetivo planejar, implementar e controlar atividades que apliquem
técnicas de gerência de qualidade de dados para medir, avaliar, melhorar e garantir
a adequação dos dados ao seu uso pretendido.
Uma das atividades desta função é a definição dos requisitos de
qualidade dos dados que são definidos diretamente em função das necessidades
da organização.
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Figura 2 - Áreas de conhecimento do DMBOK

Fonte: www.dama.org.br

Para definir os requisitos de qualidade dos dados é necessário
considerar os processos críticos da empresa, suas regras de negócios, seus dados
consumidos e produzidos e o impacto da qualidade dos dados na sua execução,
tanto na entrada do processo quanto na saída.
As dimensões de qualidade abordadas pelo DMBOK são listados no
Anexo E.

2.2.7 Li (2012)
A tese de Li (2012) está centrada na melhoria da qualidade dos dados
em aplicações de banco de dados, com a ajuda de métodos de limpeza. Para
alcançar este objetivo, ele criou uma taxonomia de dados sujos baseada em regras
de qualidade.
Esse autor define que dado sujo é aquele que não obedece a critérios
de qualidade pré-definidos. A avaliação que determina se os dados estão sujos
pode ser feita usando regras de qualidade, proporcionando agilidade na resposta
às mudanças do ambiente de negócios.
De acordo com o autor, na prática, a limpeza de todos os tipos de dados
sujos listados na taxonomia criada por ele não é realista uma vez que pode ser
muito cara. Desta forma é melhor impedir que dados sujos sejam incluídos na base
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de dados, especificando corretamente as regras de qualidade que possibilitarão
aos dados serem adequados para o uso.
Na tese de Li (2012) as regras de qualidade em um nível mais alto
agrupam os tipos de dados sujos, e os dados sujos podem dar origem a novas
regras de qualidade em um nível mais próximo do SGBD, diferentemente dos
outros autores que abordam as dimensões a nível de requisitos.
As regras de qualidade e os tipos de dados sujos da taxonomia estão
listados no Anexo F.
A taxonomia de Li (2012) destaca-se das demais porque abrange uma
gama grande de tipos de dados sujos quando comparada com outras taxonomias
existentes, além de auxiliar a seleção dos dados sujos, quando as necessidades
específicas de negócios são consideradas.

2.2.8 Análise das dimensões de qualidade
A qualidade dos dados vem sendo estudadas ao longo das duas últimas
décadas. Durante esse período, um grande número de dimensões de qualidade de
dados foram identificadas (JAYAWARDENE; SADIQ; INDULSKA, 2013), entretanto
não há um consenso sobre a sua nomeclatura e conceituação, porque a mesma
dimensão proveniente da pesquisa de autores diferentes pode possuir vários
nomes, e por outro lado, com o mesmo nome podem ser encontradas dimensões
com significado e aplicações diferentes.
Li (2012) trata de dimensões através de problemas de qualidade e em
um nível de abstração mais baixo, esta característica diferencia este autor dos
demais abordados nesta pesquisa.
Com base nas dimensões e problemas de qualidade apresentados na
literatura, foi feita a uma consolidação onde são listadas as definições escolhidas
para cada dimensão de qualidade.
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Com a consolidação foi possível reduzir as 72 dimensões de qualidade
de dados identificadas na literatura para 28 dimensões de qualidade de dados, que
foram agrupadas em:


Dimensões relacionadas a apresentação dos dados;



Dimensões relacionadas a origem dos dados;



Dimensões relacionadas ao modelo de dados;



Dimensões relacionadas ao negócio;



Dimensões relacionadas a operação do Banco de Dados;



Dimensões relacionadas aos valores dos dados;

Nem todos os grupos de dimensões de qualidade fazem sentido no
contexto do SGBD, e por isso não serão utilizados nas próximas sessões desta
pesquisa.

2.2.8.1 Dimensões relacionadas a apresentação dos dados
A apresentação dos dados é um aspecto importante para a qualidade
(ENGLISH, 1999) (OLSON, 2003). Normalmente os dados são utilizados pelos
usuários das aplicações usando interfaces gráficas ou relatórios, que devem
permitir o seu entendimento de maneira clara, correta, sem ambiguidades e sem
conduzir a erros de entendimento.
Nos modernos SGBDs não há recursos disponíveis e compatíveis com o
SQL:2011 para garantir as regras de qualidade das dimensões relacionadas com a
apresentação dos dados. Estas regras de qualidade dependem de recursos
externos ao SGBD e da avaliação dos usuários que utilizam os dados, e por isso
não serão utilizadas nas próximas sessões desta pesquisa. São elas:


Apresentação Clara
A apresentação da informação é clara e objetiva permitindo o
entendimento e compreensão do seu significado sem erros de
interpretação (ENGLISH,1999).



Apresentação padronizada
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Independentemente da tecnologia usada para exibição dos
dados, eles seguem o mesmo padrão de apresentação
(ENGLISH, 1999).


Interpretabilidade
Esta dimensão avalia se os dados estão no idioma correto,
utilizam as unidades adequadas e suas definições são claras
(WANG; STRONG, 1996).

2.2.8.2 Dimensões relacionadas à origem dos dados
Wang e Strong (1996) e English (1999) ressaltam a importância de
assegurar que os dados possuam qualidade desde a sua origem. É importante a
confiabilidade das informações, mas para as equipes de TI (desenvolvedores,
administradores de dados e banco de dados), principalmente em projetos de
datawarehouse, a garantia de qualidade na origem pode significar uma redução no
trabalho.
Esta dissertação tem como foco um SGBD que pode receber dados de
diversas fontes (por exemplo, arquivos, planilhas e outros SGBDs relacionais ou
não). Estas fontes

são consideradas como recursos externos e podem ter a

qualidade garantida antes de seus dados serem enviados para o “SGBD destino”.
As dimensões a seguir não serão abordadas nesta pesquisa porque não
existem recursos nativos do SGBD e compatíveis com o padrão SQL:2011 que
permitam garantir o atendimento das destas dimensões de qualidade dos dados.


Reputação
A medida em que os dados são confiáveis ou altamente
respeitáveis em termos de sua origem ou conteúdo (WANG;
STRONG, 1996).



Qualidade dos dados na fonte
O nível de qualidade estabelecido na fonte de dados deve ser
garantido (ENGLISH, 1999).



Confiabilidade
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De acordo com Wang e Strong (1996), os dados são aceitos ou
considerados como verdadeiros, reais e confiáveis.

2.2.8.3 Dimensões relacionadas ao modelo de dados
Estas são dimensões quase sempre desconhecidas aos usuários e
analistas de negócio, uma vez que para eles é de pouca relevância o modelo de
dados. São dimensões de muita importância para os administradores de dados,
que devem garanti-las. Para os administradores de dados e desenvolvedores estas
dimensões são muito importantes porque validam os modelos que darão origem
aos bancos de dados. Moody (2003) afirma que mudar o esforço para garantir a
qualidade nas fases iniciais de desenvolvimento (etapa de construção do modelo
de dados) pode ser 33 vezes mais barato do que os testes feitos no final do
desenvolvimento.
Estas dimensões de qualidade de dados não serão abordadas nesta
pesquisa porque estão relacionadas a qualidade do modelo de dados que não é o
objeto de estudo desta dissertação.


Exatidão com relação ao modelo
Refere-se ao uso correto de elementos do modelo para
representar requisitos (BATINI; SCANNAPIECO, 2006).



Exatidão com relação aos requisitos
Os requisitos devem ser representados corretamente utilizando
os elementos do modelo (BATINI; SCANNAPIECO, 2006).



Completude do modelo
Avalia se o modelo conceitual inclui todos os elementos
conceituais necessários para atender aos requisitos especificados
(BATINI; SCANNAPIECO, 2006).



Pertinência
Avalia se todos os elementos conceituais necessários foram
incluídos no modelo conceitual (BATINI; SCANNAPIECO, 2006).



Legibilidade
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Deve existir a possibilidade de entender os modelos gráficos uma
vez que eles possuem a representação de um aspecto de
negócio (BATINI; SCANNAPIECO, 2006).


Normalização
Avalia se haveria anomalias durante a alteração, inclusão e
exclusão dos dados (BATINI; SCANNAPIECO, 2006).



Concisão
Nomes, descrições e valores são representados de forma
compacta (WANG; STRONG, 1996).

2.2.8.4 Dimensões relacionadas ao negócio
Os usuários de negócio utilizam os dados para auxiliá-los na tomada de
decisão. Durante o uso dos dados eles podem avaliar se estes estão ou não aptos,
de acordo com as dimensões de qualidade listadas nesta categoria. Estas
dimensões são avaliadas exclusivamente por critérios definidos por eles.
O SGBD não possui recursos nativos e declarativos para garantir o
atendimento das regras de qualidade associadas a esta categoria , e por isso elas
não serão abordadas nesta pesquisa.


Objetividade
A medida em que os dados realmente correspondem à realidade
(WANG; STRONG, 1996).



Relevância
A medida em que os dados são aplicáveis e úteis para a tarefa
em questão (WANG; STRONG, 1996).



Razoabilidade
Considera as expectativas relevantes em contextos operacionais
específicos. Por exemplo, pode-se esperar que o número de
transações por dia não exceda 105% do número médio de
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execução de transações para os 30 dias anteriores

(DATA

MANAGEMENT ASSOCIATION, 2009).


Conformidade com a Definição
Os valores estão consistentes com a definição dos dados
(ENGLISH, 1999).



Atualidade
A medida em os dados são suficientemente atualizados para a
tarefa em questão. (WANG; STRONG, 1996)



Volatilidade
Caracteriza a frequência com que os dados variam no tempo
(BATINI; SCANNAPIECO, 2006).



Quantidade de Registros Apropriada
A quantidade de dados disponíveis é adequada para o negócio
(WANG; STRONG, 1996).



Existência
Esta dimensão avalia se os processos de negócio possuem toda
informação que é necessária (ENGLISH, 1999).

2.2.8.5 Dimensões relacionadas a operação do Banco de Dados
Esta categoria de dimensões de qualidade dos dados está relacionada
com a operação do SGBD e contempla a dimensão Disponibilidade.
O dado deve ser disponibilizado no momento em que é necessário para
o negócio (WANG; STRONG, 1996), e cabe aos Administradores de Banco de
Dados prover ou limitar o acesso, alterando a propriedade de status do bancos de
dados.
A dimensão de qualidade de dados disponibilidade não será abordada
nesta pesquisa porque está relacionada a um indicador e não colabora para a
qualidade dos dados e é aplicável somente quando o banco de dados existe, e
esta pesquisa aborda a criação de um banco de dados.
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2.2.8.6 Dimensões relacionadas aos valores dos dados
Este grupo de dimensões de qualidade trata dos valores que serão
incluídos no banco de dados que será criado. Para evitar que dados que
desrespeitam as regras de qualidade associadas a estas dimensões, sejam
incluídos no banco de dados devem ser utilizados os recursos nativos e
declarativos do SGBD e que são compatíveis com o padrão SQL:2011.
Embora este grupo de dimensões seja de interesse desta pesquisa,
existem 2 dimensões que não serão abordadas, são elas:


segurança
De

acordo

com

o

DMBOK

(DATA

MANAGEMENT

ASSOCIATION; 2009) esta dimensão refere-se à necessidade de
acesso controlado e monitoração do uso da informação.
Os SGBDs possuem recursos nativos com o objetivo de garantir o
acesso controlado e a monitoração do uso da informação, como
por exemplo, a criação de grupos, usuários, atribuições de
acesso, criptografia, certificado digital.
Garantir a qualidade dos dados atendendo a esta dimensão não é
possível só com os recursos do SGBD, pois envolve aspectos de
infraestrutura de rede, servidor e estações de trabalho que
acessam ao SGBD.


facilidade de manipulação de valores dos dados
De acordo com Kahn, Strong, Wang (2002), esta dimensão é a
medida em que a informação é fácil de ser manipulada e aplicada
a diferentes tarefas.
Através de comandos SQL, para inclusão, exclusão e atualização
os dados são manipulados. SQL é um padrão para a manipulação
de dados desde meados de 1986 (ano em que tornou-se padrão
ANSI), por isso é uma linguagem muito conhecida pelas equipes
de TI.
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Esta dimensão não faz uma avaliação dos dados, não garante a
sua qualidade, somente verifica se o acesso é simples. Por isso
não será abordada nesta pesquisa.
As dimensões de qualidade listadas a seguir serão abordadas nas
próximas sessões desta pesquisa.


Unicidade
Esta dimensão refere-se à garantia de que as tuplas não estão
duplicadas (DATA MANAGEMENT ASSOCIATION,2009).



Relacionamentos corretos e integridade referencial
O relacionamento entre duas tabelas deve representar de
maneira correta algum aspecto do negócio. Caracteriza-se pela
definição correta da cardinalidade, opcionalidade e integridade
referencial dos relacionamentos entre as entidades (LI, 2012).



Completude
Quão completos estão os dados exigidos na execução de um
determinado

processo

de

negócio

(DATA

MANAGEMENT

ASSOCIATION, 2009).



Acurácia
Para Olson (2003) os valores dos dados devem estar corretos e
devem ser representados sem ambiguidades.
Para serem considerados corretos os dados devem:







Ter o conteúdo verdadeiro e integro;
Representado de forma correta;
Com valores dentro dos limites definidos;
Com valores preenchidos sempre que existirem.

Consistência
O conceito de consistência é relativamente amplo; e pode incluir
a expectativa de que valores extraídos de conjuntos diferentes
não entrem em conflito uns com os outros ou a coerência dos
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dados com um conjunto de restrições pré-definidas (DATA
MANAGEMENT ASSOCIATION, 2009).

Nesta dissertação não serão abordadas bases de dados
distribuídas, por isso o primeiro aspecto desta dimensão não
será tratado. No que tange as restrições pré-definidas, todas as
dimensões de qualidade abordadas nesta pesquisa abordam
restrições. Por isso a dimensão consistência será abordada em
todas as

outras as dimensões de qualidade tratadas nessa

dissertação.

2.3 SBVR
A SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules –
Semântica de Vocabulário de Negócio e Regras de Negócio) é um metamodelo
proposto pela OMG (Object Management Group) em 2007 (versão inicial), com o
objetivo principal de definir um vocabulário e as regras para documentar a
semântica de vocabulários e regras de negócios, permitindo a comunicação entre
organizações de forma independente da representação utilizada. Para que seja
possível a troca de informações entre sistemas, é utilizado o formato XMI (XML
Metadata Interchange - padrão da OMG para troca de informações entre sistemas).
A SBVR está organizada de acordo com a figura 3, tendo 5 elementos
principais a saber:
1. Comunidade
A base para o vocabulário de negócios é a comunidade. As
comunidades são as empresas, empresas parceiras, grupos de
padronização, as autoridades reguladoras, etc. Para as quais as
regras de negócio estão sendo estabelecidas e expressas.
2. Conjunto de significados compartilhados
Consiste

em

comunidade.

um

conjunto

de

conceitos compartilhados

na
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3. Formulação lógica
Formulação lógica fornece uma sintaxe formal, independente da
linguagem, abstrata para capturar a semântica de um conjunto de
elementos de significados compartilhados

A

formulação lógica

suporta duas características essenciais da SBVR:
o mapeamento de um corpo de significados compartilhados
para os vocabulários utilizados pelas comunidades.
o mapeamento para o XMI que permite o intercâmbio de
conceitos, fatos e regras de negócios entre as ferramentas
que suportam SBVR.
4. Representação do Negócio
Os conceitos e regras de negócios em um corpo de significados
compartilhados

devem

ser

representados

em

vocabulários

aceitáveis, e utilizáveis pelas comunidades que compartilham
aquele conhecimento. Esses vocabulários podem estar em
diferentes linguagens, por exemplo, UML (Unified Modeling
Language - Linguagem Unificada de Modelagem). A SBVR suporta
a representação de elementos de negócio associando símbolos
para conceitos e símbolos para fatos.
5. Lógica Formal
A fundamentação teórica de SBVR baseia-se na lógica formal,
suportando a formulação lógica e as estruturas dos elementos de
significados compartilhados. A base é a lógica de predicados de
primeira-ordem, com algumas extensões limitadas em lógica
modal, para expressar obrigação, proibição, e necessidades.
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Figura 3 - Elementos da SBVR

Fonte: KAMADA(2006)

O vocabulário de negócios é uma representação de todos os conceitos,
termos especializados, nomes e fatos cujo entendimento é compartilhado por uma
dada comunidade, que pode ser uma equipe, uma empresa, um conjunto de
empresas, sendo que para cada (termo, fato, nome) deve existir uma única
definição.


Termos

são nomes ou grupos de palavras que podem ser

utilizadas para designar uma entidade de negócio. Por exemplo:
banco, investimento bancário.
Devem ser representados usando a cor azul e são sublinhados.


Nomes são palavras usadas para representar uma instância de
um termo. Por exemplo: “ABC” para representar uma instância do
termo banco.
Devem ser representados usando a cor azul e são sublinhados
com um traço duplo.



Fatos correspondem a sentenças que relacionam nomes e /ou
termos. Por exemplo, “cliente possui conta”.
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Verbos relacionam nomes e ou termos, sendo usados para
compor os fatos.
Devem ser representados usando a cor azul e itálico.



Palavras reservadas são um conjunto de estruturas semânticas
utilizadas

para

escrever

regras

e

fatos,

permitindo

um

entendimento comum, único e preciso
Devem ser representadas usando a cor laranja e negrito (embora
a especificação da SBVR não utilize esta formatação, ela será
usada para que as palavras reservadas sejam identificadas
independentemente do modo de impressão escolhido).
As regras criadas com a SBVR estão fundamentadas no “Manifesto de
Regras de Negócio”, publicado em 2003 pela Business Rule Group (BRG). A ideia
defendida neste documento é que “regras são construídas sobre fatos, fatos são
construídos usando conceitos que são expressos por termos; termos expressam
conceitos de negócio, fatos fazem asserções sobre os conceitos e as regras
restringem e suportam os fatos”, essa ideia é chamada de “Mantra”.
A figura 4 mostra como a SBVR suporta o “mantra” das regras de
negócio.
Figura 4 - Suporte da SBVR ao "mantra" das regras

Fonte: KAMADA (2006)
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Para a SBVR uma regra é um guia de conduta ou ação que introduz
uma obrigação ou necessidade.
As regras podem ser escritas de diversas formas diferentes sem perder
o seu significado e devem ser praticáveis. São divididas em duas categorias
fundamentais:


Regras

Estruturais:

de

acordo

com

o

capítulo

17

da

especificação da SBVR (OMG, 2015) este tipo de regra rege
como o negócio é estruturado e com o que se preocupa, são
regras que não podem ser desrespeitadas, e delimitam os
conceitos do negócio. Podem indicar uma necessidade, ou uma
impossibilidade ou possibilidade.
 Necessidade: indica algo que é indispensável ao negócio.
Por exemplo: É necessário que o cliente possua
exatamente um CPF
 Impossibilidade: é a forma negativa de uma necessidade.
Por exemplo: É impossível que o cliente não possua
exatamente um CPF
 Possibilidade:

é

uma

possibilidade

quando

uma

determinada condição é satisfeita.
Por

exemplo:

É

possível

que

o

cliente

solicite

exatamente um empréstimo somente se não está
cadastrado no SPC


Regras

Operacionais:

de

acordo

com

o

capítulo

18

especificação da SBVR (OMG, 2015), estas são as regras que
regem a conduta das atividades de negócios, removendo um
certo grau de liberdade, e podem ser desrespeitadas. Por isto
devem possuir uma escala de severidade, com as ações que
serão

tomadas

caso

sejam

desrespeitadas.

Podem

ser

representadas por uma obrigação, ou proibição ou restrição.
 Obrigação: regra que indica uma conduta ou ação que
deve ser realizada.
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Por exemplo: É obrigatório que o motorista possua no
mínimo 18 anos
 Proibição: é a forma negativa da obrigação
Por exemplo: É proibido que o motorista não possua no
mínimo 18 anos
 Permissão: indica que determinada ação deve ser
executada quando uma condição é satisfeita
Por exemplo: É permitido que o aluguel seja realizado
somente se condutor possui cartão de crédito
De acordo com a especificação da SBVR (capítulo 16) a representação
das regras pode utilizar diferentes linguagens, uma das possibilidades é o Inglês
estruturado.
É importante que as regras sejam inteligíveis para as equipes de
negócio, por isso nesta pesquisa as palavras reservadas apresentadas no anexo E
(da especificação SBVR) serão escritas em Português, conforme o quadro 2, onde
m e n são números inteiros, p e q são expressões.

Quadro 2 - Palavras reservadas da SBVR
Categoria

Quantificadores

Lógicos

Palavras chave – Inglês Estruturado

Palavras chave – Português Estruturado

each

cada

some

algum

at least one

pelo menos um

at least n

pelo menos n

at most one

no máximo um

at most n

no máximo n

exactly one

exatamente um

exactly n

exatamente n

at least n and at most m

pelo menos n e no máximo m

more than one

mais de um

it is not the case that p

não é o caso de p

p and q

peq

p or q

p ou q

p or q but not both

p ou q mas não ambos

if p then q

se p então q

q if p

q se p

p if and only if q

q se e somente se q
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Categoria

Modais

Palavras chave usadas
dentro de expressões,
normalmente na frente de
um verbo, para formar
complexos verbais que
formam uma operação
modal

Outros

Palavras chave – Inglês Estruturado

Palavras chave – Português Estruturado

not both p and q

Não ambos p e q

neither p nor q

nem p nem q

Is not p

Não é p

p whether or not q

p independentemente de q

it is obligatory that p

é obrigatório que p

it is prohibited that p

é proibido que p

it is necessary that p

é necessário que p

it is impossible that p

é impossível que p

it is possible that p

é possível que p

it is permitted that p

é permitido que p

… must …

... deve ...

… must not …

....não deve ...

… always …

... sempre ....

… never …
… may …
...sometimes...

.. nunca...
...pode...
...as vezes...

the

o ou a

a, an

um(a)

another

outro(a)

a given

um dado

that

aquele

who

quem

is of

é de

what

o que

Fonte: Traduzido de (OMG,2008)

2.4 Tradução de regras escritas em SBVR para comandos SQL
Após a documentação das regras de qualidade de dados elas podem
ser transformadas em artefatos que serão usados para garantir que elas sejam
obedecidas e assim os dados tenham a qualidade esperada.

2.5.1 Moschoyiannis, Marinos & Krause (2010)
As regras escritas em SBVR são utilizadas pelos autores porque
favorecem a comunicação entre as equipes de uma empresa, sejam elas equipes
de TI ou equipes de negócio.
A SBVR é uma linguagem inteligível, mas não é diretamente executável,
o que implica na necessidade de processos e pessoas para que as regras deem
origem a comandos executáveis (quando não há um processo automático).
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Nessa pesquisa os autores apresentaram um projeto onde regras de
negócio escritas em SBVR são automaticamente traduzidas para comandos SQLDML usados para validar a consistência de um conjunto de dados.
Para que a tradução seja realizada, é preciso que a estrutura do banco
de dados seja conhecida e esteja documentada. Nesse estudo os autores
utilizaram o vocabulário de negócios com esta finalidade.
Os autores afirmam que em uma aplicação real, a solução proposta
pode ter problemas de eficiência uma vez que por exemplo, para a inclusão de um
registro no banco de dados podem ser necessárias a execução de várias regras.
Cada uma destas regras dá origem a um comando SQL-DML, e a execução de
cada um deles causa um acesso ao banco de dados. Esta situação se agrava se a
aplicação estiver sendo usada por um grande grupo de pessoas simultaneamente.
Validar um conjunto de dados utilizando comandos SQL-DML faz com
que o sistema seja mais flexível, uma vez que novas regras podem ser
implementadas de maneira rápida. Como desvantagem, além dos problemas de
eficiência, existe o fato de que os recursos nativos e declarativos do SQL não são
utilizados.
Para uma solução flexível e eficiente o ideal é que as regras que tendem
a sofrer alterações frequentes deem origem a comandos SQL-DML e as outras
regras deem origem a comandos SQL-DDL. Esta abordagem híbrida não será
abordada nesta pesquisa, mas é uma sugestão para pesquisas futuras.

2.5.2 Sneed, Demuth, & Freitag (2013)
Nessa pesquisa os autores afirmam que para garantir, ou restaurar a
qualidade, ou para dar início a um projeto de limpeza dos dados é preciso analisar
a estrutura e os dados de um banco de dados.
A análise da estrutura do banco de dados proposta pelos autores não
tem como ponto de partida as regras. É uma análise destinada aos administradores
de banco de dados, com uma lista de violações típicas que podem ser avaliadas
com o uso de ferramentas de mercado:
 tabela sem chave primária;
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 chave estrangeira não criada;
 atributos repetidos;
 erros de normalização;
 nulidade incorreta;
 tabelas sem índices;
 tipos de dados incorretos;
 falta de documentação dos objetos.
No método descrito neste artigo a OCL (Object Constraint Language Linguagem para Especificação de Restrições em Objetos) é usada para a validação
dos dados. A OCL é uma linguagem textual para especificar e verificar regras
utilizadas dentro de um modelo UML. Embora seja uma linguagem poderosa para
expressar regras, a OCL não é uma linguagem adequada para as equipes de
negócio, uma vez que não é uma linguagem natural. Por isso os autores afirmam,
que antes da OCL é necessário que as regras de negócio sejam documentadas
utilizando uma linguagem natural e controlada facilmente compreendida pelos
usuários de negócio, como a SBVR.
Para verificar a qualidade dos dados, as regras de negócio escritas em
uma linguagem natural são traduzidas para restrições OCL. Os autores afirmam
que não foi feita a tradução direta das regras de negócio para o SQL porque a OCL
contém em sua estrutura regras de navegação especiais que são particularmente
hábeis em descrever os relacionamentos entre entidades de dados. O objetivo dos
autores também é manter as regras de validação independentes de mudanças no
esquema do banco de dados, uma vez que neste caso as restrições seriam
alteradas e as regras não.
Manter as regras independentes da estrutura do banco de dados é uma
vantagem, mas a utilização de um vocabulário de negócios, também manteria as
regras independentes da estrutura do banco de dados. Um aspecto importante é
que a geração de restrições OCL, gera mais um artefato que deve ser gerenciado e
controlado.
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As restrições OCL dão origem a comandos SQL-DDL, que criam views
para selecionar os dados que não respeitam as regras.
Todas as etapas do processo apresentado no artigo são apoiadas no
uso da ferramenta de código aberto chamada Dresden OCL tool suite.
Embora a criação de views seja feita por comandos SQL-DDL, não são
comandos que utilizam recursos nativos e declarativos do SGBD;

2.5.3 Andersson (2015)
Este artigo é parte de um projeto de órgãos de pesquisa ligados ao
ministério da defesa da Suécia. Nele é apresentado o processo de criação de uma
gramática para a validação de regras escritas usando SBVR.
O módulo apresentado é parte de um sistema de gerenciamento de
regras, e tem dois objetivos principais:
 validar regras de negócio escritas em SBVR;
 oferecer uma interface que auxilie os usuários na criação e
manutenção das regras e fatos.
Documentar as regras de negócio é um meio das empresas definirem e
documentarem o seu funcionamento. As regras de negócio normalmente são
documentadas em um alto nível e são escritas em linguagem natural de forma que
sejam compreendidas pelos usuários. Entretanto existem as regras que são
identificadas pelas equipes de TI e são codificadas nos sistemas, de forma que não
são compreendidas pelas equipes de negócio.
Se por um lado as regras escritas em linguagem natural, são inteligíveis,
elas não são executáveis. Por outro, as regras escritas em código executável não
são inteligíveis. Para resolver este problema, sem a necessidade de intervenções
manuais (um analista responsável pela tradução), é necessário ter uma ferramenta
capaz de traduzir regras escritas em uma linguagem natural para uma linguagem
executável.
É importante ressaltar que o tipo de regra identificado pela equipe de
negócio tende a ser diferente do tipo de regra identificado pela equipe de TI. A
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tendência é que as regras provenientes das equipes de negócio sejam regras mais
gerais, enquanto aquelas levantadas pelas equipes de TI sejam mais específicas.
O sistema de gerenciamento de regras, chamado Projeto A tem como
objetivo a compilação de regras de negócios em comandos SQL-DML que
selecionam os dados que não obedecem as regras estabelecidas. A linguagem
para documentação das regras é a SBVR.
O sistema de gerenciamento de regras tem o objetivo de fornecer a seus
usuários uma maneira fácil de criar, modificar e manter o controle das regras de
negócio, devendo fornecer apoio à busca, filtro, coloração de sintaxe, assistente de
conteúdo e controle de versão. As funções de pesquisa e filtro simplificam a
navegação da lista de regras, e a coloração dos termos, fatos, nomes permitem
que o usuário veja facilmente a estrutura da regra. O assistente de conteúdo
fornece o suporte de sugerir a próxima palavra possível para o usuário enquanto
ele está escrevendo a regra, enquanto o controle de versão fornece uma maneira
eficiente entender e gerenciar as mudanças que os usuários fazem nas regras.
Dentre os requisitos desse projeto estão as estruturas gerais que as
regras devem ter. Toda regra utilizada nesse projeto deve seguir as seguintes
estruturas:
 Estrutura: “It is necessary/possible/obligatory/prohibited that ...”
 Exemplo: “It is necessary that a Car have a steering
wheel.”
 Estrutura: “A ... must ...”
 Exemplo: “A car must have four wheels.”
 Estrutura: “If ... , then ... must ...”
 Exemplo: “If a car has an engine, then the car must have
an exhaust pipe.”
Esta pesquisa apresenta uma solução completa para o cadastro e
tradução de regras de negócio (novamente não há uma separação entre as regras
de negócio e as regras de qualidade), mas as regras cadastradas em SBVR dão
origem a comandos SQL-DML e os recursos declarativos e nativos do SGBD não
são utilizados.
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Cabe destacar que esta é uma pesquisa recente e não foram
encontrados os relatórios de todas as partes do projeto.

2.5.4 Minock et al. (2015)
Esta é mais uma pesquisa de órgãos relacionados ao ministério da
defesa da Suécia e está relacionado com a tradução de regras de qualidade
escritas em SBVR para comandos SQL-DML.
O sistema permite que usuários não-técnicos criem e gerenciem regras
de negócio escritas em SBVR (não há diferenciação entre regras de negócio e
regras de qualidade) , estas regras são um único ponto de definição (ou seja as
regras são escritas e armazenadas, não há o armazenamento de nenhum outro
artefato) e

são compiladas em comandos SQL-DML para gerar relatórios

mostrando os dados que violam as regras.
O artigo propõe uma abordagem retroativa para verificar o cumprimento
das regras de negócio , onde os dados são incluídos no banco de dados sem
serem validados. Depois da inclusão são feitas as validações que procuram os
dados que violam as regras de negócios.
Nesta situação cabe ressaltar que informações que não obedecem as
regras estarão armazenadas no banco de dados, e que se as regras não forem
executadas antes da geração de relatórios (por exemplo), dados sujos serão
disponibilizados para os usuários de negócio podendo causar perdas para a
organização.
Li (2012) afirma que a limpeza de dados sujos pode ser cara, e nem
todos os dados sujos podem ser tratados, por isso a abordagem retroativa pode
causar problemas para a organização.
Outro aspecto relevante é a eficiência das aplicações que utilizarão esta
abordagem. Se por um lado a inclusão dos dados sem verificação das regras pode
ser muito rápida e permite a inclusão de dados sujos, por outro lado a verificação
das regras a cada inclusão pode inviabilizar o uso de um sistema que possui um
alto volume de transações.
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A utilização dos recursos nativos e declarativos do SGBD pode melhorar
a eficiência da aplicação além de garantir a qualidade não só dos dados
apresentados, mas também dos dados armazenados no banco de dados.
Para que a tradução das regras escritas em SBVR seja feita
automaticamente, os autores optaram por estender uma ferramenta existente,
chamada C-Phrase. Com ela as regras são escritas e SBVR, traduzidas para
comandos SQL-DML que são executados em um banco de dados relacional. O
resultado da execução é um relatório com os registros que não respeitam as
regras.
Neste artigo novamente não são abordadas somente as regras de
qualidade, mas as regras de negócio em geral.

2.6 Conclusão
A qualidade dos dados está relacionada com o quanto os dados
atendem aos requisitos estabelecidos pelas equipes de negócio. Os requisitos e
regras de negócio, dentre elas as regras de qualidade de dados, são os insumos
para a construção de sistemas, e por isso devem ser completos e totalmente
compreendidos pelas equipes de TI. Esta seção listou as dimensões de qualidade
de dados provenientes de diversas pesquisas, consolidou as dimensões e
descartou as que não fazem sentido no contexto do SGBDR.
A SBVR foi apresentada, porque será utilizada para documentar e
possibilitar o entendimento comum das regras de qualidade de dados.
Nas próximas sessões serão apresentadas:
 Os recursos do SGBD que podem ser usados para garantir as
regras de qualidade de dados;
 As regras de qualidade de dados;
 As palavras reservadas da SBVR serão descartadas desta
pesquisa;
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 O padrão de estruturas escritas em SBVR para cada regra de
qualidade;
 O padrão de comando escrito em SQL:2011 equivalente a cada
regra de qualidade;
 Conjunto de atividades que devem ser executadas para criar
um banco de dados relacional, normalizado, e que use recursos
nativos e declarativos do SGBD para evitar a inclusão de dados
sujos.
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3 DIMENSÕES DE QUALIDADE, SQL:2011 E SBVR

3.1 Introdução
A seção dois teve como objetivo expor aspectos relevantes da SBVR,
pesquisas que tratam das dimensões de qualidade, pesquisas que abordaram a
tradução das regras escritas em SBVR para SQL. De posse deste conhecimento
foi possível consolidar as dimensões e selecionar aquelas cujas regras de
qualidade de dados podem ser implementadas com recursos nativos e declarativos
do SQL:2011.
Esta seção tem como objetivos:


associar as dimensões de qualidade aos recursos do SGBD, e às
regras de qualidade escritas em SBVR.



associar as regras de qualidade a padrões de comando escritos
em SQL:2011;



analisar as palavras reservadas da SBVR;



listar as atividades necessárias para a tradução das regras de
qualidade escritas em SBVR para SQL:2011.

3.2 Tipo de recurso para melhoria da consistência do banco de dados
É possível restringir a inclusão de dados sujos os dados no banco de
dados utilizando recursos nativos e declarativos do SGBD e também código
procedimental armazenado no banco de dados, as stored procedures e triggers.
As stored procedures são compostas por comandos SQL-DDL ou SQLDML, armazenados no banco de dados, e que podem ser executadas através de
linhas de comando, outras stored procedures, triggers e por aplicações.
Trigger é um tipo especial de procedimento armazenado, associado a
uma tabela e executado automaticamente (opcionalmente a execução pode ocorrer
após a avaliação de uma condição) em resposta a comandos de inclusão, exclusão
e alteração das tuplas da tabela a qual a trigger está associada. A execução de
uma trigger pode ocorrer em dois momentos diferentes:

52



After: a execução dos comandos ocorre após a alteração ser
feita nos dados.



Before: a execução dos comandos ocorre antes da alteração
ser feita nos dados

A consistência dos dados armazenados no banco de dados deve ser
garantida nas operações de inclusão, exclusão e alteração, para alcançar este
objetivo é possível utilizar stored procedures e triggers, onde o desenvolvedor cria
e organiza comandos no padrão SQL:2011 para esta finalidade.
Restringir os valores dos atributos de um banco de dados utilizando os
recursos do SGBD pode ser feito em duas etapas distintas, na primeira o banco de
dados está sendo construído e são usados recursos nativos e declarativos para
impedir que dados sujos sejam incluídos nele. Na segunda etapa, onde a estrutura
do banco de dados já é conhecida, é preciso garantir que as operações de
alteração e exclusão não afetem negativamente a consistência dos dados. Para a
segunda etapa triggers e stored procedures são recursos que podem ser utilizados.
Esta pesquisa tem como foco a primeira etapa, a segunda é uma
sugestão para pesquisas futuras.

3.3 Dimensões de qualidade de dados e recursos compatíveis com o SQL:2011


Unicidade
A chave primária garante a unicidade dos dados.



Relacionamentos Corretos e Integridade Referencial
Uma entidade pode possuir vários relacionamentos, e para cada um
deles deve existir uma foreign key (chave estrangeira).
Para criar corretamente um relacionamento é necessário que seja
determinada a nulidade dos atributos que fazem parte da chave
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estrangeira e a chave primária da entidade que está sendo criada.
Por exemplo, dadas as entidades A e B relacionadas:


Se a chave primária da entidade A é igual a chave primária da
entidade B, este relacionamento tem a cardinalidade 1:1.



Se a chave primária da entidade A faz parte da chave primária
da entidade B, ou se os atributos da chave primária da
entidade A são obrigatórios na entidade B então:


a entidade A é uma entidade forte e a entidade B é uma
entidade fraca.



a cardinalidade deste relacionamento pode ser 0:n ou
1:n.



Se os atributos da chave primária da entidade A não são
obrigatórios na entidade B então:


a entidade A e a Entidade B são fortes.



a cardinalidade deste relacionamento pode ser 0:n ou
1:n.

Uma exceção ocorre quando o relacionamento tem cardinalidade
M:N (muitos para muitos) que no modelo relacional é implementado
com a criação de uma tabela de ligação que possui dois
relacionamentos de cardinalidade 1:n (um com cada uma das
tabelas relacionadas).
Se uma tupla (da entidade A, por exemplo) for excluída ou alterada,
as tuplas relacionadas (da entidade B) devem ser excluídas ou
alteradas também. No padrão SQL:2011 a exclusão ou alteração
em cascata é configurada na criação da chave estrangeira.


Completude
Completude está relacionada com valores nulos. Se determinado
atributo é obrigatório ele não deve permitir valores nulos.
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Acurácia
As regras de qualidade desta dimensão estão associadas às
características dos atributos, tais como definição do tipo de dados,
delimitação dos valores permitidos através de conjuntos de valores,
comparação com valores discretos ou com outros atributos.
Para garantir estas regras, o padrão SQL:2011 oferece as check
constraints,

que

avaliam

se

determinadas

condições

são

obedecidas, antes de efetuar uma alteração ou inclusão dos dados.
Quando uma check constraint é composta por mais de uma
condição elas são encadeadas pelos operadores lógicos. Para o
mesmo atributo é possível criar várias check constraint.

3.4 Regras de qualidade de dados em SBVR
3.4.1 Possibilidades de representação das regras escritas em SBVR
A formulação semântica da SBVR permite que uma regra possa ser
escrita de várias formas diferentes sem prejuízo ao seu significado. Por exemplo:
É permitido que cliente que seja responsável por mais de um aluguel
(OMG,2015)
Um cliente pode ser responsável por mais de um aluguel (OMG,2015)
A

SBVR

é

uma

linguagem

controlada

que

oferece

diversas

possibilidades para os usuários representarem a mesma regra utilizando palavras
reservadas ou verbos diferentes. Entretanto nesta pesquisa, com o objetivo de
simplificar a tradução das regras de qualidade de dados para comandos SQL:2011
não serão utilizadas todas as possibilidades de formulação das regras.
Na seção seguinte serão descartadas deste trabalho as palavras
reservadas que não serão utilizadas. A utilização de todas as palavras reservadas
é uma sugestão para futuras pesquisas.
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3.4.2 A utilização das palavras reservadas da SBVR
De acordo com Kamada (2006), regras devem ser apresentadas às
equipes de negócio na sua própria terminologia. Para isso, a formulação semântica
da SBVR possui diversas possibilidades o que torna a linguagem flexível.
Neste trabalho, para simplificação da solução proposta, para cada
comando SQL:2011 deverá existir somente uma regra de qualidade escrita em
SBVR, por isso serão limitadas as palavras reservadas utilizadas. Uma vez que:


há estruturas semânticas que possuem o mesmo significado;



algumas estruturas, embora com significado diferente, quando

traduzidas para SQL:2011 darão origem aos mesmos comandos;


há um operador que não faz sentido ser traduzido para

SQL:2011.
As palavras reservadas que não serão utilizadas nesta pesquisa são
listadas a seguir, onde n é um número inteiro, p e q são expressões :


Quantificadores


Some (Algum)
De acordo com a OMG (2015), este quantificador é
equivalente a at least one (pelo menos um).

 At least n (pelo menos n - quando n é um número inteiro
maior que um)
De acordo com a OMG (2015), este quantificador é
equivalente a more than one (mais que um)


Operadores Lógicos
 It is not the case that p (não é o caso de p)
De acordo com a OMG (2015), este operador é equivalente
a is not p (não é p)
 q if p (q se p)
De acordo com a OMG (2015), este operador é equivalente
a if p then q (se p então q)
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 p whether or not q (p independentemente de q)
Este operador indica que a expressão p sempre será
executada,

independentemente

da

expressão

q.

Considerando a tradução para comandos SQL: 2011, este
operador não é necessário, basta que seja escrito somente
p.


Modais
As palavras reservadas listadas a seguir são usadas em
regras operacionais, enquanto as palavras equivalentes são
usados em regras estruturais. Entretanto quando traduzimos
as sentenças para o SQL:2011, ambos possuem o mesmo
comando equivalente.
 it is obligatory that p (é obrigatório que p)
Para a geração de comandos SQL:2011, esta expressão
modal é equivalente a it is necessary that p (é necessário
que p).
 it is prohibited that p (é proibido que p)
Para a geração de comandos SQL:2011, esta expressão
modal é equivalente a it is impossible that p (é impossível
que p).
 it is permitted that p (é permitido que p)
Para a geração de comandos SQL:2011, esta expressão
modal é equivalente a it is possible that p (é possível que
p).



Palavras

reservadas

usadas

dentro

de

expressões,

normalmente na frente de um verbo, indicando modalidade
De acordo com OMG (2015) as palavras reservadas listadas
a seguir, possuem o mesmo significado das palavras
reservadas

que indicam modalidade, sendo assim quando
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traduzidas para SQL:2011 darão origem aos mesmos
comandos e por isso não serão usadas.
 … must… (....deve ...)
Para a geração de comandos SQL:2011 é equivalente a
expressão modal it is obligatory that p (é obrigatório que p)
 … must not … (....não deve ...)
Para a geração de comandos SQL:2011 é equivalente a
expressão modal it is prohibited that p (é proibido que p)
 … may… (....pode ...)
Para a geração de comandos SQL:2011 é equivalente a
expressão modal it is permitted that p (é permitido que p)
 … always… (....sempre ...)
Para a geração de comandos SQL:2011 é equivalente a
expressão modal it is necessary that p (é necessário que p)
 … never… (....nunca ...)
Para a geração de comandos SQL:2011 é equivalente a
expressão modal it is impossible that p (é impossível que p)
 … sometimes… (....às vezes ...)
Para a geração de comandos SQL:2011 é equivalente a
expressão modal it is possible that p (é possível que p)
Excluídas as palavras reservadas que não serão usadas nesta pesquisa,
obtém-se o quadro 3, onde estão as palavras reservadas que poderão ser usadas
nesta pesquisa.

3.4.3 Regras de qualidade escritas em SBVR
Para cada uma das dimensões de qualidade abordadas nesta pesquisa,
existem estruturas padrão escritas em SBVR para representar as regras de
qualidade de dados, e para cada uma existem padrões de comando SQL-DDL.
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Quadro 3 - Palavras reservadas da SBVR utilizadas nesta pesquisa
Palavras chave – Inglês
Estruturado

Categoria

Quantificadores

Lógicos

Modais

Outros

Palavras chave – Português
Estruturado

each

cada

at least one

pelo menos um

more than one

mais de um

at most one

no máximo um

at most n

no máximo n

exactly one

exatamente um

exactly n

exatamente n

at least n and at most m

pelo menos n e no máximo m

p and q

peq

p or q

p ou q

p or q but not both

p ou q mas não ambos

if p then q

se p então q

p if and only if q

q se e somente se q

not both p and q

Não ambos p e q

neither p nor q

nem p nem q

Is not p

Não é p

it is necessary that p

é necessário que p

it is impossible that p

é impossível que p

it is possible that p

é possível que p

the

o ou a

a, an

um(a)

another

outro(a)

a given

um dado

that

aquele

who

quem

is of

é de

what

o que

Fonte: A autora, baseada em OMG (2015)

Os quadros 4, 5, 6 e 7 contém as dimensões de qualidade, as regras de
qualidade de dados escritas em SBVR, padrões de comando SQL-DDL.
Para fins de entendimento serão omitidos dos quadros os comandos de
criação da entidade (CREATE TABLE).
Para entendimento do quadro 4 importante ressaltar que:


Contém as dimensões de qualidade relacionadas aos atributos;



Um atributo pode ser limitado por valores discretos ou por outros
atributos;



CK é o nome da check constraint
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Quadro 4 - Regras de qualidade escrita em SBVR e padrão de comando SQL:2011 das
dimensões Completude e Acurácia
Dimensão de
Qualidade
Completude

Acurácia

Regra em SBVR
É necessário que <atributo> seja
preenchido
É possível que <atributo> seja
preenchido
É necessário que <atributo> seja
do tipo <tipo de dados válido>

Código SQL:2011
<atributo> <tipo de dados> NOT NULL
<atributo> <tipo de dados> NULL

<atributo> <tipo de dados>
CONSTRAINT <CK> CHECK
(
É necessário que cada <Atributo>
<atributo> = <valor 1>
seja igual a <valor 1> ou <valor
[{OR <atributo> = <valor n>...}]
)
n>
CONSTRAINT <CK> CHECK
É necessário que <Atributo> seja (
igual a exatamente um dos
< atributo> IN (<lista de valores>)
)
valores de <Lista de Valores>
CONSTRAINT <CK> CHECK
É proibido que <Atributo> seja
(
igual a exatamente um dos
<atributo> NOT IN (<lista de valores>)
)
valores de <Lista de Valores>
CONSTRAINT <CK> CHECK
(
É necessário que <Atributo> seja
<atributo> > <valor>
no mínimo <Valor>
)
É necessário que <Atributo> seja CONSTRAINT <CK> CHECK
(
<operador > <Valor>
<atributo><operador><valor>
)
( operador pode ser maior, maior
igual, igual, diferente, menor,
menor ou igual)
<operador> ::= > | >= |< |<= |= |<>
CONSTRAINT <CK> CHECK
(
É necessário que a <Atributo>
<atributo> <= <valor>
seja no máximo <Valor>
)
CONSTRAINT <CK> CHECK
(
<atributo>
BEETWEEN
<valor limite inferior>
É necessário que a <Atributo>
AND
esteja entre <Valor limite inferior>
<valor limite superior>
e <Valor limite superior>
)

Fonte: A autora
Todas as entidades de um banco de dados relacional devem ter a chave
primária definida. O quadro 5 apresenta a dimensão de qualidade unicidade, a
regra em SBVR e o padrão de comando SQL:2011.

Quadro 5 – Regra de qualidade escrita em SBVR e padrão de comando SQL:2011 da
dimensão unicidade

Dimensão de Qualidade

Regra em SBVR

Código SQL:2011
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Dimensão de Qualidade

Regra em SBVR

É necessário que cada <entidade>
seja identificada por exatamente um
[<atributo>|<conjunto de atributos>]

Unicidade

Código SQL:2011
CREATE TABLE Entidade A
(
<atributo> [{,<atributo>}...]
PRIMARY KEY
(
<atributo> [{,<atributo>}...]
)
)

Fonte: A autora
O quadro 6 apresenta a dimensão de qualidade relacionamentos
corretos, as regras de qualidade de dados escritas em SBVR, o padrão de código
SQL:2011.
Uma entidade deve possuir uma chave estrangeira para cada
relacionamento que ela possui.
Para entendimento do quadro cabe ressaltar que:


Será exibido no quadro somente o comando de criação da
entidade de ligação, os outros comandos de criação das
entidades (CREATE TABLE) serão omitidos;



Entidade A, Entidade B e Entidade C são entidades;

Para tentar garantir a qualidade dos dados é preciso que durante as
operações de alteração e exclusão dos dados as regras de qualidade de dados
sejam obedecidas, para isso é possível utilizar triggers e stored procedures, uma
exceção deve ser feita para as regras de qualidade relacionadas à dimensão
integridade referencial,

que podem ser garantidas com o uso das ações de

integridade referencial.
Dada uma foreign key da entidade B e que a relaciona com a entidade
A, é possível definir as ações que serão executadas na entidade B caso uma tupla
da entidade A seja excluída ou os valores da chave primária sejam alterados,
conforme listado a seguir:


exclusão ou alteração cascata;



atribuição de valor desconhecido (NULL) se os atributos que fazem
parte da chave estrangeira na entidade B não são obrigatórios;
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atribuição de valor default, se os atributos da chave estrangeira
possuem um valor default declarado, e se existe na entidade A uma
tupla com a chave primária igual ao valor default.

Quadro 6 - Regra de qualidade escrita em SBVR e padrão de comando SQL:2011 da
dimensão relacionamentos corretos

Dimensão de Qualidade

Relacionamentos Corretos
(cardinalidade x:n
Onde x é igual a 0 ou igual
a 1)

Regra em SBVR

É necessário que <Entidade A> esteja
relacionada com no mínimo x e no
máximo n <Entidade B>
(onde n é um número inteiro e x é igual
a 0 ou igual a 1 )

Código SQL:2011
CONSTRAINT <FK> FOREIGN KEY
(
<PK da Entidade A>
)
REFERENCES <Entidade A>
(
<PK da Entidade A>
)
CREATE TABLE <Entidade C>
(
<atributo> [{,<atributo>}...],
<PK da Entidade A>,
<PK da Entidade B>
PRIMARY KEY
(
<PK da Entidade A>,
<PK da Entidade B>
)
CONSTRAINT <FK> FOREIGN KEY
(
<PK da Entidade A>
)

Relacionamentos Corretos
(cardinalidade m:n, onde m
é maior que 1)

REFERENCES <Entidade A>
(
<PK da Entidade A>
)
CONSTRAINT <FK> FOREIGN KEY
(
<PK da Entidade B>
)
REFERENCES <Entidade B>
(
<PK da Entidade B>
)

É necessário que <Entidade A> esteja
relacionada com no mínimo m e no
máximo n <Entidade B>
)
(onde m e n são números inteiros)

Fonte: A autora

Quadro 7- Regra de qualidade escrita em SBVR e padrão de comando SQL:2011 da
dimensão integridade referencial
Dimensão de Qualidade

Regra em SBVR

Código SQL:2011
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Dimensão de Qualidade

Regra em SBVR

Se <Tupla da Entidade A> é excluída
Então
É necessário que cada <Tupla
Relacionada> seja excluída

Se <PK da Entidade A> é alterada
Então
É necessário que cada <Tupla
Relacionada> seja atualizada

Integridade Referencial

Se <Tupla da Entidade A> é excluída
Então
É necessário que cada <FK da
entidade B> seja atualizado para
NULL

Se <PK da Entidade A> é alterada
Então
É necessário que cada <FK da
entidade B> seja atualizado para
<NULL>

Se <Tupla da Entidade A> é excluída
Então
É necessário que cada <FK da
entidade B> seja atualizado para
<valor default>

Se <PK da Entidade A> é alterada
Então
É necessário que cada <FK da
entidade B> seja atualizado para
<valor default>

Fonte: A autora

Código SQL:2011
CONSTRAINT <FK> FOREIGN
KEY
(
<PK da Entidade A>
)
REFERENCES <Entidade A>
(
<PK da Entidade A>
)
ON DELETE CASCADE
CONSTRAINT <FK> FOREIGN
KEY
(
<PK da Entidade A>
)
REFERENCES <Entidade A>
(
<PK da Entidade A>
)
ON UPDATE CASCADE
CONSTRAINT <FK> FOREIGN
KEY
(
<PK da Entidade A>
)
REFERENCES <Entidade A>
(
<PK da Entidade A>
)
ON DELETE SET NULL
CONSTRAINT <FK> FOREIGN
KEY
(
<PK da Entidade A>
)
REFERENCES <Entidade A>
(
<PK da Entidade A>
)
ON UPDATE SET NULL
CONSTRAINT <FK> FOREIGN
KEY
(
<PK da Entidade A>
)
REFERENCES <Entidade A>
(
<PK da Entidade A>
)
ON DELETE SET DEFAULT
CONSTRAINT <FK> FOREIGN
KEY
(
<PK da Entidade A>
)
REFERENCES <Entidade A>
(
<PK da Entidade A>
)
ON UPDATE SET DEFAULT
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3.5 Vocabulário de termos e fatos de negócio
O vocabulário de termos e fatos de negócio é indispensável para auxiliar
no

entendimento

das

regras.

Este

artefato

pode

ser

complementado

constantemente, recebendo informações provenientes de diversas equipes da
organização ou de outras organizações, mas é importante que as informações
sejam validadas pela equipe de negócio antes da inclusão no vocabulário. Nele
cada registro deve ser único, e de acordo com a SBVR, para cada um é possível
incluir diversas informações, neste estudo as seguintes informações serão
utilizadas:


Definição do termo ou fato de negócio
Contém a explicação, em linguagem natural, do termo ou fato.
Esta informação é obrigatória para os termos, pois explicita os
conceitos de negócio. Para os fatos ela é utilizada somente quando
existe a necessidade de explica-lo para auxiliar o entendimento.

 Sinônimo
Esta informação contém os nomes equivalentes dos termos. Esta é
uma informação obrigatória quando os termos dão origem a
entidades e atributos.


Notas
A especificação da SBVR afirma que este item deve conter
informações pertinentes ao negócio e que não se encaixam nos
itens anteriores. Nesta pesquisa esta informação é usada para
indicar a qual entidade pertence um atributo.

3.6 Papéis e responsabilidades
Para a execução das atividades propostas na seção 3.7 deste trabalho é
necessário que alguns papéis sejam conhecidos e atribuídos para pessoas da
organização.
Os papéis dos usuários de negócios e analistas de negócios têm um
perfil menos técnico e podem ser agrupados no papel genérico de “equipe de
negócios”. Os papéis chamados de desenvolvedores, administradores de dados e
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administradores de banco podem ser agrupados no papel genérico de “equipe de
TI”. A equipe de TI é aquela que normalmente identifica as regras de qualidade de
dados devido ao seu perfil mais técnico. Tem o conhecimento do banco de dados,
da linguagem SQL, dos requisitos e regras do novo sistema e da SBVR.
Ela deve apresentar as regras que identificou ao analista de negócios,
documenta-las usando a SBVR para que posteriormente sejam submetidas para a
aprovação dos usuários de negócios.
Os papéis usados neste trabalho são descritos abaixo:


Usuários de negócio
São as pessoas que utilizam o sistema que será construído, e
conhecem o objetivo que a organização pretende alcançar com
a construção do novo sistema. Este papel conhece em alto
nível os requisitos da aplicação que será construída, mas
normalmente não conhece linguagens de programação, bancos
de dados, linguagem SQL, dimensões de qualidade ou SBVR,
é possível que conheça as regras de negócio e algumas regras
de qualidade de dados, mas dificilmente saberá fazer a
distinção entre elas.
Este papel é responsável por todas as regras e por isso ele
deve aprovar as regras identificadas por todas as equipes e
também os termos e fatos incluídos no vocabulário de termos e
fatos de negócio.



Analistas de negócios
Este papel é o intermediário entre a equipe de TI e os usuários
de negócios. Possui conhecimento dos requisitos que devem
ser atendidos pelo novo sistema e deve tentar detalha-los.
Embora possua um conhecimento mais técnico, que o ajuda no
detalhamento dos requisitos, não é obrigatório que ele conheça
profundamente bancos de dados, linguagem SQL e dimensões
de qualidade, mas é indispensável que ele conheça a SBVR,
uma vez que este papel é responsável por traduzir as regras
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(de negócio e qualidade de dados) escritas em linguagem
natural para SBVR, e por incluir os termos e fatos de negócio
no vocabulário.


Desenvolvedores
Este papel tem como responsabilidade codificar e manter a
aplicação que será construída, além de criar a versão inicial do
modelo de dados.



Administração de dados
Esta

equipe

deve

receber

as

regras

que

já

estão

documentadas e a versão inicial do modelo de dados, para
fazer nele a validação e as correções necessárias.


Administração de banco de dados
Este papel é responsável pela criação e manutenção do banco
de dados que atenderá a aplicação que será construída.

3.7 Atividades de tradução de regras de qualidade de dados
Para

que

as

regras

de

qualidade

escritas

em

SBVR

sejam

transformadas em comandos SQL-DDL com o objetivo de evitar que dados sujos
sejam incluídos em um banco de dados que será criado são sugeridas as
atividades descritas a seguir.


Necessidade ou oportunidade de negócio identificada
Um sistema de informação é criado para atender uma necessidade
ou oportunidade de negócio identificada pela direção da empresa
ou pelos usuários de negócio.



Documentar a necessidade ou oportunidade de negócio
As necessidades de negócio são documentadas em linguagem
natural para que seja possível solicitar o envolvimento das outras
equipes na construção do novo sistema.
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Cadastrar termos e fatos no Vocabulário de Termos e Fatos de
Negócio1
Todos os termos e fatos identificados e que não existem no
vocabulário serão revisados e discutidos, e se aprovados serão
cadastrados no Vocabulário de Termos e Fatos de Negócio.



Dividir a necessidade ou oportunidade de negócio em vários projetos
Os usuários de negócios podem optar por dividir uma necessidade
de negócio em vários projetos, para que seja possível atender aos
prazos

estabelecidos

pela

organização

com

os

recursos

disponíveis.


Definir a prioridade dos projetos
É definida a prioridade de execução de cada projeto, normalmente
pelo usuário de negócios.



Criar sentenças curtas e atômicas
Para o entendimento correto e preciso do sistema que está sendo
construído sentenças curtas e atômicas são geradas, para detalhar
as necessidades de negócio, e posteriormente traduzi-las para a
SBVR. A análise da documentação escrita em linguagem natural
pode levar a equipe de TI a entendimentos equivocados, uma vez
que permite várias interpretações para a mesma sentença.
É importante que exista sinergia entre as equipes de analistas e
usuários de negócio, por que além da documentação existente, o
conhecimento destas equipes é fonte de restrições e necessidades
para o sistema que será criado, e deve ser usado para a criação
das sentenças.
As sentenças simplificadas podem conter expressões modais2 e
quantificadores3 que são importantes para a tradução destas para

1

Esta atividade pode ocorrer em qualquer etapa do processo.
Expressões modais: São expressões que indicam modalidade, por exemplo: é necessário que, é preciso que, é
obrigatório que, é proibido que, é provável que, é impossível.
3
Expressões que quantificam uma variável, por exemplo: para cada um, no mínimo n e no máximo m (onde n
e m são números inteiros)
2
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a SBVR. Entretanto nem sempre os usuários de negócio possuem
conhecimento para criar sentenças com estas informações ou para
fornece-las ao analista. Por isso utilizando a linguagem do usuário,
os analistas de negócios podem questioná-los.
Dados os conceitos A e B, as seguintes questões podem ser feitas
com o objetivo de validar ou identificar as expressões modais e
quantificadores das sentenças simplificadas:
o Para todo conceito A é obrigatório existir conceito B?
o Para todo conceito A é proibido existir conceito B?
o Para todo conceito A qual a quantidade máxima e mínima
de conceitos B?


Tradução das sentenças simplificadas para SBVR
Respondidas pelos usuários de negócio, as questões sobre
modalidade e quantificadores, o analista de negócios fará a
tradução das sentenças simplificadas para a SBVR. Nesta etapa
uma sentença simplificada pode dar origem a várias regras escritas
em SBVR.



Aprovação e deliberação sobre as regras escritas em SBVR
As regras escritas em SBVR serão avaliadas e o seu modo de
execução (manual ou através do novo sistema) deliberado.
As regras aprovadas e que serão executadas pelo novo sistema
serão enviadas para a equipe de TI.



Filtrar e constituir grupos de regras
As atividades listadas anteriormente são aplicáveis a todo tipo de
regras, enquanto as atividades seguintes são específicas para
regras aplicáveis a modelagem do banco de dados, o que inclui as
regras de qualidade de dados.
Dado o conjunto de regras escritas em SBVR, nas próximas
atividades serão utilizadas somente aquelas que podem auxiliar na
modelagem do banco de dados e as regras de qualidade de dados.
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Estas regras podem ser agrupadas de acordo com os conceitos
que elas definem ou restringem. Por exemplo, todas as regras
relativas ao conceito CPF podem formar um grupo.


Identificar entidades e atributos
Utilizando o vocabulário de termos e fatos de negócio e as regras
documentadas em SBVR são identificadas as entidades e
atributos.
Uma entidade é uma "coisa" que pode ser claramente identificada
(CHEN,1976), e deve:
o possuir características próprias;
o definir um conjunto de instâncias identificáveis;
Atributos qualificam, identificam, descrevem as entidades e não
são caracterizados por outros atributos. Considerando-se a terceira
forma normal, um atributo deve receber um único valor para cada
instância da entidade a que ele pertence.



Elaborar e documentar modelo de dados conceitual
Após identificar as entidades e seus atributos dever ser elaborado
o modelo conceitual de dados.



Identificação, documentação e validação das regras de qualidade de
dados
Embora seja esperado que todo dado possua qualidade, raramente
os

analistas

e

usuários

de

negócio

possuem

tempo

ou

conhecimento para documentar as regras de qualidade de dados.
A equipe de TI por outro lado, normalmente conhece este tipo de
regras mas as codifica sem a devida documentação.
Após identificar as entidades e atributos, a equipe de TI deve
documentar as regras de qualidade de dados, e validá-las com o
analista de negócios.
Para cada uma das dimensões de qualidade abordadas neste
trabalho são listadas a seguir as tarefas que devem ser executadas
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com o objetivo de identificar e documentar as regras de qualidade
de dados usando a SBVR.
o

Unicidade


Identificar qual é a chave primária de cada uma das
entidades e documentar a regra de qualidade com a
SBVR, de acordo com o padrão exibido no quadro 5;

o

Relacionamentos corretos


Identificar a cardinalidade dos relacionamentos entre
as entidades e documentar a regra de qualidade
com a SBVR , de acordo com o padrão exibido no
quadro 6;

o

Integridade referencial


Sejam A e B duas entidades relacionadas, é preciso
verificar se quando um registro da entidade A é
excluído ou alterado, os registros relacionados na
entidade B são excluídos ou alterados também;



Identificar as entidades fortes e fracas;



Documentar a regra de qualidade com em SBVR, de
acordo com o padrão exibido no quadro 7;

o Completude


Identificar a nulidade de cada um dos atributos;



Documentar a regra de qualidade com a SBVR, de
acordo com o padrão exibido no quadro 4.

o Acurácia


Identificar o tipo de dados mais adequado para cada
atributo1.

1

De acordo com a especificação da SBVR os tipos de dados dos termos devem ser especificados no item Tipo
de Conceito, do vocabulário de termos e fatos de negócio. De acordo com Batini e Scannapieco (2006), a
definição de tipos de dados está relacionada a dimensão de qualidade acurácia (sintática) e por isso nesta
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Identificar as restrições de valores de cada um dos
atributos.



Documentar as regras de qualidade em SBVR, de
acordo com o padrão exibido no quadro 4.

Com o objetivo de validar as regras de qualidade de dados e
identificar regras que não foram documentadas, as seguintes
perguntas podem ser feitas aos analistas de negócios:
o

Quais os atributos que identificam unicamente A e B?

o

Sejam duas entidades A e B relacionadas


Para cada registro da entidade A existem quantos
registros na entidade B? E para cada registro na
entidade B existem quantos registros na entidade
A?



Se um registro da entidade A for excluído ou
alterado, os registros relacionados na entidade B
serão excluídos ou alterados também?

o

Qual o tipo de dados do atributo?

o

O atributo é obrigatório?

o

O valor do atributo é limitado por algum outro atributo?

o

O valor do atributo é limitado por uma constante?

o

O valor do atributo é limitado por um conjunto de
valores?



o

Há algum valor que não é permitido para o atributo?

o

Há valores máximos e mínimos para o atributo?

Validar regras de qualidade de dados

pesquisa foram criadas regras de qualidade para limitar os valores dos atributos de acordo com o seu tipo de
dados.
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De acordo com o Manifesto de Regras de Negócio (BUSINESS
RULE GROUP, 2003) às regras pertencem ao negócio, por isso a
equipe de negócios também deve validá-las.
As regras de qualidade de dados devem fazer parte de um
vocabulário de regras. Após a sua validação elas serão incluídas
neste artefato1.


Criar modelo lógico de dados
As regras de qualidade de dados e o modelo conceitual servirão de
insumos para a elaboração do modelo lógico de dados.



Complementar as informações do vocabulário de termos e fatos de
negócio
O vocabulário de termos e fatos de negócio será complementado
com as seguintes informações:
o

Os sinônimos onde será documentado o nome físico dos
atributos e entidades;

o

As notas que indicarão a quais entidades pertencem
cada um dos atributos.



Determinar os artefatos que serão gerados pelas regras de qualidade
de dados
Embora sempre sejam passíveis de mudança, existem regras
estáveis, porque mudam pouco. A frequência com que elas mudam
permite inferir sobre o recurso ao qual elas darão origem.
Se as regras de qualidade de dados mudam frequentemente,
devem dar origem ao código procedimental, que é armazenado no
banco de dados como triggers e stored procedures.
Se as regras de qualidade de dados não mudam frequentemente,
elas serão usadas para gerar comandos SQL-DDL para que os
recursos nativos e declarativos do SGBD sejam usados e dados

1

Vocabulário de Regras é um documento compartilhado por todos na organização onde as regras estão escritas
no padrão SBVR
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sujos não sejam incluídos no banco de dados. Esta opção é de
interesse deste trabalho.


Gerar o esquema do banco de dados1
Utilizando as regras de qualidade de dados, o vocabulário de
termos e fatos de negócio, e as regras de negócio (todos escritos
em SBVR), são gerados os comandos SQL-DDL para a criação
do banco de dados.



Correção de inconsistências 2
Podem ocorrer erros e inconsistências quando as regras escritas
em SBVR são transformadas em comandos SQL-DDL.
Nesta situação as regras devem ser verificadas por todos os
envolvidos, corrigidas, e novamente traduzidas para comandos
SQL-DDL.
A figura 5 ilustra as atividades descritas anteriormente.

3.7 Conclusão
O objetivo desta seção era de documentar um método que permita a
criação de um banco de dados relacional onde a inclusão dos dados está
condicionada a obediência às regras de qualidade de dados escritas em SBVR.
Para alcançar este objetivo a seção pode ser dividida nas etapas descritas a
seguir:


a primeira etapa consistiu em associar a cada dimensão de qualidade
de dados um recurso nativo e declarativo do SGBD.



a segunda etapa seguinte teve como objetivo limitar as estruturas
semânticas da SBVR que serão usadas nesta pesquisa. Esta
limitação foi feita com o objetivo de simplificar a transformação das
regras de qualidade de dados em comandos SQL-DDL.

1

Esta atividade poderá ser feita automaticamente, quando existirem ferramentas com esta finalidade. Até a
conclusão deste trabalho, não foi encontrada nenhuma ferramenta capaz e traduzir regras de qualidade escritas
em SBVR para comandos SQL-DDL
2
Esta tarefa deve ocorrer até que não tenham erros nos comandos SQL-DDL

73



na etapa seguinte as regras de qualidade de dados foram escritas em
SBVR, e para cada uma delas foi criado um padrão de comando SQLDDL.



na última etapa são propostas atividades para que dada uma
necessidade de negócio sejam gerados os comandos SQL-DDL.
A próxima seção contém um estudo de caso, executado em uma

empresa do mercado financeiro. As atividades propostas nesta seção serão
executadas para validar o método criado.

Figura 5 - Atividades para geração do esquema de banco de dados

Fonte: A autora
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4 ESTUDO DE CASO
4.1 Introdução
Esta seção utilizará os conceitos apresentados nas seções dois e três
em um estudo de caso, no qual serão criadas as tabelas que armazenarão ofertas
de ações, utilizando as regras de qualidade escritas em SBVR, e recursos nativos
e declarativos do SGBD com o objetivo de evitar a inclusão de dados sujos.

4.2 Necessidades e o cenário atual
Em fevereiro de 2015 uma empresa do mercado financeiro, nessa
dissertação chamada empresa X, divulgou para suas equipes a necessidade de
criar um sistema que fosse capaz de gerenciar o empréstimo de ações.
Um dos módulos deste sistema é um site onde um cliente disponibiliza
suas ações para serem emprestadas e/ou procura ações para pegar emprestado.
Este processo é chamado oferta.
Quando uma oferta disponibilizada para empréstimo por um cliente é
emprestada a outro cliente, é realizado um negócio, no qual um cliente recebe as
ações ofertadas com compromisso de devolvê-las em data estipulada, e a
remunerar o cliente que emprestou as ações.
Os dados armazenados nos bancos de dados transacionais são
manipulados e utilizados nos sistemas que apoiam a tomada de decisão sobre os
preços praticados, ações de incentivo ao consumo dos serviços oferecidos pela
empresa X, e geração de arquivos que são enviados para os órgãos reguladores.
Estes arquivos possuem informações sobre todos os negócios realizados e
permitem por exemplo que a Receita Federal tribute corretamente os clientes que
participam de um negócio e a empresa X.
Se a empresa X enviar para os órgãos reguladores arquivos incorretos
ela pode ser multada, e dados sujos podem causar erros nas análises gerenciais,
por isso a empresa investe em processos de limpeza dos dados transacionais.
Estes processos manipulam os dados para que eles estejam de acordo com as
regras de qualidade. Por exemplo, se no banco de dados gerencial o atributo
Código Sexo Pessoa deve possuir os valores “M” ou “F”, mas no banco de dados

75

transacional este atributo possui os valores “0” ou “1”, deverá ser feita uma
transformação nos dados transacionais antes de incluí-los no banco de dados
gerencial.
Normalmente o custo dos processos de limpeza dos dados não é
conhecido pelos gestores da empresa (LEE,2009), entretanto recentemente foi
feito um levantamento dos custos para a geração dos dados gerenciais, e os
diretores da empresa X souberam que os processos de limpeza tem um custo
muito alto.
Para que os dados provenientes dos sistemas que serão construídos
não precisem passar por estes processos, e com isso o custo na obtenção dos
dados gerenciais seja menor, a empresa adotou como premissa que somente os
dados que atenderem as regras de qualidade poderão ser incluídos nos bancos de
dados transacionais.
O projeto de empréstimo de ações é o primeiro que seguirá o novo
método e por isso tem o apoio e comprometimento de todas as áreas envolvidas.

4.3 Atividades para a geração do esquema de banco de dados
Será utilizada nesta seção a proposta de atividades feita na seção três
deste trabalho, com objetivo de criar um banco de dados que armazenará as
ofertas de empréstimos de ações.

4.3.1 Necessidade ou oportunidade de negócio identificada
A construção do sistema de empréstimo de ações foi discutida durante
aproximadamente dois meses, pelas equipes de negócio.

4.3.2 Documentar a necessidade ou oportunidade de negócio
Para o módulo de cadastro de ofertas, as necessidades de negócio são
descritas a seguir.
O fluxo de empréstimo de ações tem início com o cadastro das ofertas
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As ofertas podem ser:


Ofertas doadoras: são aquelas em que o detentor da ação,
chamado de doador, disponibiliza-as para empréstimo em troca
de remuneração. A taxa de remuneração pelo empréstimo é
definida no momento de inserção da oferta.



Ofertas tomadoras: As ofertas tomadoras, são aquelas onde
instituições que precisam de ações, estão dispostas a
remunerar os doadores pela sua posse temporária.

Quando ocorre a combinação de uma oferta doadora com uma oferta
tomadora, é gerado um negócio.
A cada atualização feita na oferta, a sua situação é atualizada.
É importante que as seguintes regras sejam obedecidas1:


A quantidade de ações da oferta deve maior que zero.



A data de vencimento da oferta deve ser maior que a data do
cadastro da oferta.



A taxa de remuneração deve ser maior que zero.



A comissão da oferta pode ser maior ou igual a 0,00000% .

4.3.3 Cadastrar termos e fatos no Vocabulário de Termos e Fatos de Negócio
Os seguintes termos e fatos não existiam no vocabulário e foram
incluídos:
Ação
Definição: Títulos de renda variável, emitidos por sociedades anônimas,
que representam a menor fração do capital da empresa emitente. Representam
para quem as possui, uma fração do capital social de uma empresa.
Comissão da oferta

1

É preciso destacar que algumas regras de qualidade podem ser identificadas pelas equipes de negócio, não
as conhecem com este nome, para eles são regras de negócio.
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Definição: Valor pago para a empresa X pelo serviço de empréstimo de
ações. É um valor calculado de acordo com o tipo de ação, tipo de oferta e
quantidade de ações ofertadas.
Data de cadastro da oferta
Definição: Data e hora em que uma oferta foi cadastrada no banco de
dados.
Data de vencimento da oferta
Definição: Data e hora em que o empréstimo da ação deve ser
finalizado.
Doador
Definição: Cliente final ou corretora que disponibiliza as suas ações para
empréstimo.
Sinônimo: Detentor
Negócio
Definição: No contexto do empréstimo de ações um negócio é a
combinação de uma oferta doadora com uma oferta tomadora.
Oferta
Definição: O empréstimo de ações é uma prática na qual, em troca de
uma taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do empréstimo),
autoriza a transferência a um terceiro (tomador do empréstimo). Esta transferência
ocorre através da inclusão de uma oferta.
Oferta doadora
Definição: possui código igual a 1 e são aquelas em que o detentor da
ação, chamado de doador, as disponibiliza para empréstimo em troca de
remuneração.
Oferta tomadora:
Definição: possui código igual a 2 e são aquelas onde instituições que
precisam de ações, estão dispostas a remunerar os doadores pela sua posse
temporária.
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Participante
Definição: Cliente final ou corretora que compra, vende, empresta ou faz
um empréstimo de ações.
Quantidade de Ação
Definição:

Número

inteiro

que

indica

a

quantidade

de

ações

disponibilizadas para empréstimo (no caso das ofertas doadoras) ou procuradas
para serem emprestadas (no caso das ofertas tomadoras).
Taxa de remuneração
Definição: Percentual aplicado ao valor unitário das ações para
determinar o valor que deve ser pago pelo empréstimo delas.
Tipo de Oferta
Definição: Indica se uma oferta é doadora ou tomadora.
Tomador
Definição: Cliente final ou corretora que faz um empréstimo de ações de
outros participantes.
Situação do processamento da oferta
Definição: Etapas do processamento de uma oferta. Pode assumir os
valores:
1.

Aguardando processamento

2.

Aguardando autorização

3.

Disponível

4.

Fechada – Negócio Realizado

5.

Cancelada

Os fatos identificados são:
Oferta possui tipo de oferta.
Tipo de oferta é igual a doadora ou tomadora.
Se tipo de oferta é igual a doadora então ação é emprestada.
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Se tipo de oferta é igual a tomadora então é feito empréstimo da ação.
Se a oferta é doadora então detentor da ação é chamado de doador.
Se tipo de oferta é igual a tomadora então existe pagamento pelo
empréstimo da ação.
Negócio é igual combinação de oferta doadora com oferta tomadora
Ação pertence a detentor.
Oferta está relacionada a ação.
Ação está relacionada a participante
Doador recebe remuneração por oferta.
Tomador paga remuneração por oferta.
Oferta possui taxa de remuneração.
Oferta possui comissão da oferta.
Oferta possui quantidade de ação.
Oferta possui data de cadastro da oferta.
Oferta possui data de vencimento da oferta.
Empresa X recebe comissão por oferta.
Oferta possui situação do processamento da oferta.

4.3.4 Dividir a necessidade de negócio em vários projetos
O projeto foi dividido nas seguintes etapas:


Cadastro de ofertas



Processamento de ofertas e cadastro de negócios



Cobranças e pagamentos
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4.3.5 Definir a prioridade dos projetos
Foi decidido que o primeiro módulo do sistema que deve ser construído
é o cadastro de ofertas, uma vez que ele é pré-requisito para os outros módulos,
que serão construídos posteriormente e na seguinte sequência:
1. Processamento de ofertas e cadastro de negócios
2. Cobranças e pagamentos

4.3.6 Criar sentenças curtas e atômicas
Foram geradas as sentenças simples e atômicas listadas abaixo:


Uma oferta pode ser doadora.



Um oferta doadora é aquela em que a ação é disponibilizada para
empréstimo.



Participante possui ação.



Se a oferta é doadora, detentor da ação é chamado de doador.



Doador disponibiliza a ação para empréstimo.



Doador é remunerado por empréstimo da ação.



No cadastro da oferta preencher a taxa de remuneração.



Uma oferta pode ser tomadora.



Negócio é a combinação de oferta doadora com oferta tomadora.



Situação do processamento da oferta é atualizada quando ocorre
uma atualização da oferta.



A quantidade de ação da oferta deve ser maior que zero.



A data de vencimento da oferta deve ser maior que a data do
cadastro da oferta.



A taxa de remuneração deve ser maior que zero.



A comissão da oferta pode ser maior ou igual a 0,00000% .
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Durante as reuniões foram identificadas as seguintes sentenças
simplificadas que não estavam documentadas:


Oferta possui código da oferta.



Ação possui código da ação.



Ação possui código situação da ação.



Ação possui descrição da ação.



Participante possui documento de identificação do participante.



Participante possui código do participante.



Participante possui nome do participante;

4.3.7 Cadastrar termos e fatos no Vocabulário de Termos e Fatos de Negócio
Esta atividade pode ocorrer várias vezes durante a construção de um
novo sistema.
Durante a elaboração das sentenças simplificadas foram identificados
termos que não existem no vocabulário e devem ser cadastrados. Os novos termos
são listados a seguir.
Código da ação
Definição: Código numérico incrementado automaticamente e que
identifica unicamente cada ação.
Código da oferta
Definição: Código numérico incrementado automaticamente e que
identifica unicamente cada oferta.
Código do participante
Definição: Código numérico incrementado automaticamente e que
identifica unicamente cada participante.
Documento de identificação do participante
Definição: CPF ou CNPJ do participante.
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Descrição da ação
Definição: texto que resume características da ação.
Situação da ação
Definição: Código que indica se a ação está ativa (valor 1) ou inativa
(valor 2) para negociação.
Nome do Participante
Definição: Nome pelo qual um participante é conhecido e que é
geralmente utilizado para identificá-lo.
Os fatos identificados nesta atividade são:
Oferta possui código da oferta.
Ação possui código da ação.
Participante possui documento de identificação do participante.
Participante possui código do participante.
Ação possui situação da ação
Ação possui descrição da ação
Participante possui nome do participante

4.3.8 Tradução das sentenças simplificadas para a SBVR
As sentenças simplificadas, deram origem as seguintes regras escritas
em SBVR.


É necessário que cada oferta possua exatamente um tipo de
oferta.



É necessário que cada tipo de oferta seja igual a doadora ou
tomadora.



É necessário que cada ação esteja relacionada a exatamente
um participante.



É necessário que cada oferta esteja relacionada a exatamente
uma ação.
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É necessário que cada oferta possua exatamente uma taxa de
remuneração.



É necessário que cada participante possua exatamente um
documento de identificação



É necessário que cada oferta possua exatamente uma código
da oferta.



É necessário que cada ação possua exatamente uma código
da ação.



É necessário que cada participante possua exatamente um
código do participante.



É necessário que cada ação possua exatamente um código do
participante.



É necessário que cada oferta possua exatamente situação do
processamento da oferta.



É necessário que a situação do processamento da oferta esteja
entre 1 e 6



É necessário que cada oferta possua exatamente uma
quantidade de ação



É necessário que quantidade de ação seja maior que 0



É necessário que cada oferta possua exatamente uma data de
vencimento da oferta



É necessário que cada oferta possua exatamente uma data de
cadastro da oferta



É necessário que data de vencimento da oferta seja maior que
data de cadastro da oferta



É necessário que taxa de remuneração seja maior que 0



É necessário que cada oferta possua exatamente uma
comissão da oferta



É necessário que comissão da oferta seja maior que 0
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É necessário que cada ação possua exatamente uma situação
da ação



É necessário que cada ação possua exatamente uma descrição
da ação



É necessário que cada participante possua exatamente uma
nome do participante

4.3.9 Aprovação e deliberação sobre as regras escritas em SBVR
Todas as regras listadas no item 4.3.8 foram aprovadas e foi deliberado
que todas elas farão parte do módulo do sistema que está sendo construído.

4.3.10 Filtrar e constituir grupos de regras
Foram constituídos os grupos de participante, ação e oferta, cada um
com um conjunto de regras, conforme a listagem seguinte:


Participante
o É necessário que cada participante possua exatamente
uma código do participante.
o É necessário que cada participante possua exatamente
um documento de identificação
o É necessário que cada participante possua exatamente
uma nome do participante



Ação
o É necessário que cada ação possua exatamente uma
código da ação.
o É necessário que cada ação possua exatamente uma
situação da ação
o É necessário que cada ação possua exatamente uma
descrição da ação
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o É necessário que cada ação esteja relacionada a
exatamente uma código do participante.


Oferta
o É necessário que cada oferta possua exatamente uma
código da oferta.
o É necessário que cada oferta possua exatamente um
tipo de oferta.
o É necessário que cada tipo de oferta seja igual a doadora
ou tomadora.
o É necessário que cada oferta esteja relacionada a
exatamente uma ação.
o É necessário que cada oferta possua exatamente uma
taxa de remuneração.
o É necessário que cada oferta possua exatamente uma
situação do processamento da oferta.
o É necessário que a situação do processamento da oferta
esteja entre 1 e 6
o É necessário que cada oferta possua exatamente uma
quantidade de ação
o É necessário que quantidade de ação seja maior que 0
o É necessário que cada oferta possua exatamente uma
data de cadastro da oferta
o É necessário que cada oferta possua exatamente uma
data de vencimento da oferta
o É necessário que data de vencimento da oferta seja maior
que data de cadastro da oferta
o É necessário que taxa de remuneração seja maior que 0
o É necessário que cada oferta possua exatamente uma
comissão da oferta
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o É necessário que comissão da oferta seja maior que 0

4.3.11 Identificar entidades e atributos
O quadro 8 contém as entidades e atributos identificados.
Quadro 8 - Entidades e atributos
Entidade

Atributo
Código da oferta
Tipo de oferta
Taxa de remuneração
Situação do processamento da oferta

Oferta

Quantidade de ação
Data de cadastro da oferta
Data de vencimento da oferta
Comissão da oferta
Código da ação
Ação

Situação da ação
Descrição da ação

Participante

Código do Participante
Documento de identificação
Nome do participante

Fonte: a autora

4.3.12 Elaborar modelo de dados conceitual
A figura 6 contém o diagrama entidade relacionamento do modelo
conceitual gerado a partir das entidades listadas no quadro 8.
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Figura 6 - Modelo de dados conceitual

Fonte: A autora
4.3.13 Identificação, documentação e validação das regras de qualidade de dados
As regras de qualidade de dados das entidades são listadas no quadro
9.
Quadro 9 - Regras de qualidade de cada entidade
Entidade

Regras de qualidade escritas em SBVR

Oferta

É necessário que cada oferta seja identificada por exatamente um
código de oferta

Ação

É necessário que cada ação seja identificada por exatamente um
código da ação

Participante

É necessário que cada participante seja identificado por exatamente
um código do participante

Ação e oferta

Ação e
Participante

É necessário que cada ação esteja relacionada a no mínimo 0 e no
máximo uma oferta
Se ação é excluída Então
É necessário que cada oferta seja excluída
É necessário que cada participante esteja relacionada a no mínimo 0
e no máximo n ação
Se participante é excluída Então
É necessário que cada ação seja excluída

Fonte: a autora
No quadro 10 estão listadas as regras de qualidade de dados
relacionadas aos atributos.
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Quadro 10 - Regras de qualidade dos atributos identificados
Entidades

Atributos
Código da Oferta

Tipo de Oferta

Regras de qualidade escritas em SBVR
É necessário que código da oferta seja do tipo integer
É necessário que código da oferta seja preenchido
É necessário que tipo da oferta seja do tipo smallint
É necessário que tipo da oferta seja preenchido
É necessário que cada tipo da oferta seja igual a 1 ou 2

Taxa de
Remuneração

É necessário que taxa de remuneração seja do tipo
decimal(15,8)
É necessário que taxa de remuneração seja preenchido
É necessário que taxa de remuneração seja maior que 0
É necessário que a situação do processamento da oferta
seja do tipo smallint

Situação de
Processamento
da Oferta

É necessário que situação do processamento da oferta seja
preenchido
É necessário que a situação do processamento da oferta
esteja entre 1 e 6

Oferta
Quantidade de
ação

É necessário que quantidade de ação seja do tipo integer
É necessário que quantidade de ação seja preenchido
É necessário que quantidade de ação seja maior que 0

É necessário que data de cadastro da oferta seja do tipo
Data de cadastro datetime
da oferta
É necessário que data de cadastro da oferta seja preenchido
É necessário que data de vencimento da oferta seja do tipo
datetime
Data de
vencimento da É necessário que data de vencimento da oferta seja
preenchido
oferta

Comissão da
oferta

Código da Ação

Ação

Situação da
ação
Descrição da
ação

Participante

Código do
Participante
Documento de

É necessário que data de vencimento da oferta seja maior
data de cadastro da oferta
É necessário que comissão da oferta seja do tipo
decimal(1,8)
É necessário que comissão da oferta seja preenchido
É necessário que comissão da oferta seja maior que 0
É necessário que código da ação seja do tipo integer
É necessário que código da ação seja preenchido
É necessário que a situação da ação seja do tipo smallint
É necessário que situação da ação seja preenchido
É necessário que a situação da ação seja igual a 1 ou 2
É necessário que a descrição da ação seja do tipo
varchar(100)
É necessário que descrição da ação seja preenchido
É necessário que código do participante seja do tipo integer
É necessário que código do participante seja preenchido
É necessário que documento de identificação seja do tipo
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Entidades

Atributos
identificação

Nome do
participante

Regras de qualidade escritas em SBVR
varchar(23)
É necessário que documento de identificação seja
preenchido
É necessário que nome do participante seja do tipo
varchar(100)
É necessário que nome do participante seja preenchido

Fonte: a autora

4.3.14 Validar regras de qualidade de dados
As regras de qualidade escritas em SBVR foram submetidas e
aprovadas pela equipe de negócio.

4.3.15 Criar modelo lógico de dados
O modelo lógico de dados (figura 7) foi criado utilizando-se o modelo
conceitual e o conjunto de regras escritas em SBVR.
Figura 7 - Modelo lógico de dados

Fonte: a autora

4.3.16 Complementar as informações do vocabulário de termos e fatos de negócio
Nesta seção estão os termos do vocabulário de termos e fatos de
negócio que foram atualizados. Os termos que dão origem a entidades e atributos
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terão no vocabulário o seu nome físico (sinônimo), e os atributos terão também o
nome da tabela a qual eles pertencem (notas).
Ação
Definição: Títulos de renda variável, emitidos por sociedades anônimas,
que representam a menor fração do capital da empresa emitente. Representam
para quem as possui, uma fração do capital social de uma empresa.
Sinônimo: tb_acao
Código da Ação
Definição: Código numérico incrementado automaticamente e que
identifica unicamente cada ação.
Sinônimo: cod_acao
Notas: tb_acao
Notas: tb_oferta
Código da Oferta
Definição: Código numérico incrementado automaticamente e que
identifica unicamente cada oferta.
Sinônimo: cod_oferta
Notas: tb_oferta
Código do Participante
Definição: Código numérico incrementado automaticamente e que
identifica unicamente cada participante.
Sinônimo: cod_participante
Notas: tb_participante
Notas: tb_acao
Comissão da Oferta
Definição: Valor pago para a empresa X pelo serviço de empréstimo de
ações. É um valor calculado de acordo com o tipo de ação, tipo de oferta e
quantidade de ações ofertadas.
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Sinônimo: valor_comissao_oferta
Notas: tb_oferta
Data de cadastro da oferta
Definição: Data e hora em que uma oferta foi cadastrada no banco de
dados.
Sinônimo: data_cadastro_oferta
Notas: tb_oferta
Data de vencimento da oferta
Definição: Data e hora em que o empréstimo da ação deve ser finalizado
Sinônimo: data_vencimento_oferta
Notas: tb_oferta
Descrição da ação
Definição: texto que resume características da ação.
Sinônimo: desc_acao
Notas: tb_acao
Documento de identificação do participante
Definição: CPF ou CNPJ do participante.
Sinônimo: txt_docto_id_participante
Notas: tb_participante
Nome do Participante
Definição: Nome pelo qual um participante é conhecido e que é
geralmente utilizado para identificá-lo.
Sinônimo: nome_participante
Notas: tb_participante
Oferta
Definição: O aluguel de ações é uma prática na qual, em troca de uma
taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do empréstimo), autoriza
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a transferência a um terceiro (tomador do empréstimo). Esta transferência ocorre
através da inclusão de uma oferta.
Sinônimo: tb_Oferta
Participante
Definição: Cliente final ou corretora que compra, vende, empresta ou faz
um empréstimo de ações.
Sinônimo: tb_Participante
Quantidade de Ação
Definição:

Número

inteiro

que

indica

a

quantidade

de

ações

disponibilizadas para empréstimo (no caso das ofertas doadoras) ou procuradas
para serem emprestadas (no caso das ofertas tomadoras).
Sinônimo: qtde_acao
Notas: tb_acao
Taxa de remuneração
Definição: Percentual aplicado ao valor unitário das ações para
determinar o valor que deve ser pago pelo empréstimo delas.
Sinônimo: valor_taxa_remuneracao
Notas: tb_oferta
Tipo de Oferta
Definição: Indica se uma oferta é doadora ou tomadora.
Sinônimo: cod_tipo_oferta
Notas: tb_oferta
Situação da ação
Definição: Código que indica se a ação está ativa (valor 1) ou inativa
(valor 2) para negociação.
Sinônimo: cod_situacao_acao
Notas: tb_acao
Situação do processamento da oferta
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Definição: Etapas do processamento de uma oferta. Pode assumir os
valores:
1.

Aguardando processamento

2.

Aguardando autorização

3.

Disponível

4.

Fechada – Negócio Realizado

5.

Cancelada

Sinônimo: cod_situacao_processamento_oferta
Notas: tb_oferta
4.3.17 Determinar os artefatos que serão gerados pelas regras de qualidade de
dados
Todas as regras identificadas para o módulo que está sendo construído
foram consideradas estáveis, por isso serão implementadas no SGBD, utilizando
recursos nativos e declarativos.

4.3.18 Gerar o esquema do banco de dados


Participante
CREATE TABLE tb_participante
(
cod_participante integer NOT NULL,
txt_docto_id_participante varchar(23) NOT NULL,
nome_participante varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (cod_participante)
)



Ação
CREATE TABLE tb_acao
(
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cod_acao integer NOT NULL,
cod_situacao_acao boolean NOT NULL,
desc_acao varchar(100) NOT NULL,
cod_participante integer NOT NULL,
PRIMARY KEY (cod_acao),
CONSTRAINT ck_cod_situacao_acao CHECK
(cod_situacao_acao = 1 OR cod_situacao_acao = 2),
CONSTRAINT FK01_Participante FOREIGN KEY
(cod_participante)
REFERENCES tb_participante (cod_participante)
ON DELETE CASCADE
)


Oferta
CREATE TABLE tb_oferta
(
cod_oferta integer NOT NULL,
cod_tipo_oferta INTEGER NOT NULL,
valor_taxa_remuneracao decimal(15,8) NOT NULL,
cod_situacao_processamento_oferta smallint NOT
NULL,
qtde_acao decimal(15,8) NOT NULL,
dt_cadastro datetime NOT NULL,
dt_vencimento datetime NOT NULL,
valor_comissao_oferta decimal(1,8) NOT NULL,
cod_acao integer NOT NULL,
CONSTRAINT ck_cod_tipo_oferta CHECK
(cod_tipo_oferta = 1 OR cod_tipo_oferta =2),
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CONSTRAINT ck_valor_taxa_remuneracao
CHECK(valor_taxa_remuneracao > 0),
CONSTRAINT ck_cod_situacao_processamento_oferta
CHECK

(cod_situacao_processamento_oferta

BETWEEN 1 AND 6),
CONSTRAINT ck_qtde_acao CHECK (qtde_acao > 0),
CONSTRAINT ck_dt_vencimento
CHECK(dt_vencimento > dt_cadastro),
CONSTRAINT ck_valor_comissao_oferta
CHECK(valor_comissao_oferta > 0),
PRIMARY KEY (cod_oferta),
CONSTRAINT FK01_tb_acao FOREIGN KEY
(cod_acao)
REFERENCES tb_acao (cod_acao)
ON DELETE CASCADE
)

4.3.19 Correção de inconsistências
O script foi executado com sucesso, sem a necessidade de efetuar
correções nas regras ou comando SQL-DDL criado.

4.4 Conclusão
Esta seção apresentou um estudo de caso, realizado em uma empresa
do setor financeiro, que executou as atividades propostas na seção três em seu
projeto de empréstimo de ações.

Foi a primeira iniciativa da empresa para

melhoria da qualidade dos dados e apesar das resistências iniciais ele foi
concluído, as regras de qualidade de dados foram documentadas utilizando a
SBVR, houve comunicação e interação entre as equipes e os recursos nativos e
declarativos do SGBD foram usados para restringir os dados incluídos no banco de
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dados, de forma que a qualidade dos dados tende a ser melhorada e a empresa
economize recursos na limpeza dos dados.
A análise de cada uma

das atividades propostas na seção três e

executadas neste estudo de caso é apresentada na próxima seção.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Introdução
Esta seção tem como objetivo analisar a pesquisa que foi realizada, e
discutir resultados que foram obtidos.
Em muitas organizações a comunicação entre equipes de TI e de
negócio é limitada, por que as equipes não se entendem. As equipes de negócio
tendem a documentar as regras utilizando a linguagem natural, enquanto as
equipes de TI tendem a não documentar as regras e codifica-las diretamente nas
aplicações. A linguagem natural permite múltiplas interpretações e o código das
aplicações não é inteligível para as equipes de negócio. Dado este impasse é
importante que a comunicação entre as equipes seja facilitada com o uso de uma
linguagem próxima da natural (inteligível para ambas as equipes) e controlada,
como a SBVR.
Quando um banco de dados é gerado somente com os conhecimentos
da equipe técnica, regras importantes podem ser ignoradas ou codificadas
diretamente nas aplicações, sem a documentação adequada, e muitas vezes não
são usados os recursos nativos e declarativos do SGBD.
Por outro lado, os usuários de negócio não possuem conhecimento
técnico para definir um banco de dados. Em alguns casos eles até afirmam que
desejam dados de qualidade, mas não conseguem definir o que é a qualidade
esperada.
Quando não há comunicação entre as equipes, o banco de dados pode
ser criado e pode funcionar com determinada aplicação, mas existirá a
possibilidade de dados sujos serem incluídos nele, e regras importantes para o
negócio continuarem a ser conhecidas somente pela equipe de TI.
A equipe de TI tende a ser resistente ao fato de precisar documentar as
regras conhecidas por eles, por isso é necessária conscientização e apoio
gerencial para iniciativas voltadas para a qualidade de dados (LEE, 2009).
A solução proposta neste trabalho é funcional pois restringe os dados
incluídos na base de dados utilizando recursos nativos e declarativos do SGBD, e
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os comandos SQL-DDL são gerados a partir de regras de qualidade escritas em
SBVR.

5.2 Resultados obtidos no estudo de caso
Quando o estudo de caso terminou houve um consenso entre todos os
envolvidos sobre os seguintes aspectos:


A documentação do sistema de empréstimo de ações é completa
(quando comparada com a documentação de outros sistemas da
empresa X), porque foi construída por todos os envolvidos na
construção do projeto, e porque não há regras óbvias ou
subentendidas

que

não

tenham

sido

explicitamente

documentadas;


O vocabulário de termos de fatos de negócios é um artefato que
minimizou a necessidade de reuniões prévias para alinhamento e
explicação dos conceitos, uma vez que ele já estava disponível
quando a equipe de TI foi envolvida no projeto. No Apêndice A, o
quadro 13 associa a documentação escrita pelos usuários aos
termos e fatos que foram incluídos no vocabulário.

Nos projetos anteriores a este estudo de caso, não havia ligação entre a
documentação e os bancos de dados criados para atender aos projetos,
destacando-se ainda o que após a construção dos sistemas a documentação não
era utilizada e nem atualizada. Neste estudo de caso, a documentação das regras
é única para todas as equipes e permite ligar uma necessidade de negócio, a uma
regra de qualidade e a um recurso nativo do banco de dados (coluna, chave
estrangeira, chave primária, check constraint). A rastreabilidade entre o que foi
solicitado e o que foi criado no banco de dados auxiliou, por exemplo, a equipe de
Testes na avaliação da qualidade do sistema quando a construção foi finalizada.
No Apêndice A, quadro 14 é relacionada a documentação escrita pelos
usuários na atividade “Documentar a necessidade ou oportunidade de negócio”,
com as sentenças simplificadas escritas na atividade “Criar sentenças curtas e
atômicas”, com as regras escritas em SBVR provenientes da atividade “Tradução
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das sentenças simplificadas para SBVR” com as entidades e atributos identificados
na atividade “Identificar entidades e atributos”.
No Apêndice A quadro 15, são relacionadas as entidades e atributos
identificados na atividade “Identificar entidades e atributos”, com as regras de
qualidade de dados identificadas na atividade “Identificação, documentação e
validação das regras de qualidade de dados”, com o código SQL:2011 gerado na
atividade “Gerar esquema de banco de dados”.
Um dos questionamentos das equipes durante o estudo de caso era
sobre o prazo para conclusão da etapa de construção do banco de dados, que foi
afetado minimamente porque:


O esforço da construção do banco de dados foi minimizado e o
esforço da etapa de análise foi aumentado;



O apoio gerencial fez com que as atividades fossem priorizadas;

Todas as atividades propostas na seção três deste trabalho, foram
executadas no estudo de caso, e algumas apresentaram particularidades que
serão listadas no quadro 11. A figura 8 ilustra as atividades e destaca aquelas que
tiveram alguma particularidade em sua execução.
Quadro 11 - Observações resultantes da execução das atividades
Atividade
Necessidade ou oportunidade de
negócio identificada
Documentar a necessidade ou
oportunidade de negócio

Cadastrar termos e fatos no
Vocabulário de Termos e Fatos de
Negócio

Dividir a necessidade de negócio em
vários projetos

Observações
Neste estudo de caso, a necessidade de negócio já era conhecida
pelas equipes e pela direção da empresa.
Nesta atividade houve a dificuldade da equipe de negócio
documentar a sua necessidade.
No caso da empresa X o analista de negócios participou de todas as
reuniões e documentou em linguagem natural e de forma superficial a
necessidade de negócio.
Conceitos como oferta, negócio, ação e participante eram
considerados óbvios pela equipe de negócio, e por isso eles
consideravam que não deveriam fazer parte do vocabulário.
Outra dificuldade enfrentada foi explicar para as equipes o que era
um fato e porque ele seria cadastrado, uma vez que os usuários de
negócio achavam que os fatos eram óbvios uma vez conhecidos os
conceitos.
Houve consenso nestas atividades

Definir a prioridade dos projetos

Criar sentenças curtas e atômicas

Para a execução desta atividade foram necessárias algumas
reuniões, o que causou estranhamento dos usuários, até então
acostumados a ter participação restrita nos projetos.
Foi importante a atuação do analista de negócios que conseguiu
questionar o usuário para obter informações relevantes e criar as
sentenças resumidas.
Durante a primeira reunião os usuários reagiram negativamente a
esta atividade, e questionaram se o prazo para entrega do projeto
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Atividade
Cadastrar termos e fatos no
Vocabulário de Termos e Fatos de
Negócio
Tradução das sentenças simplificadas
para a SBVR
Aprovação e deliberação sobre as
regras escritas em SBVR
Filtrar e constituir grupos de regras
Identificar entidades e atributos
Elaborar modelo de dados conceitual

Identificação, documentação e
validação das regras de qualidade de
dados

Validar regras de qualidade de dados

Criar modelo lógico de dados

Complementar as informações do
vocabulário de termos e fatos de
negócio

Observações
seria atendido, reforçando a necessidade do apoio gerencial.

Não houve dificuldades na execução desta atividade
De acordo com o analista de negócios, a restrição das palavras
reservadas utilizadas para documentar as regras facilitou a utilização
da SBVR, uma vez que não era necessário avaliar quais modais
deveriam ser utilizados.
Foi preciso deixar claro para os usuários que para esta atividade era
necessário o aval deles para prosseguir. Desta forma a atividade foi
priorizada e as regras aprovadas em tempo hábil.
Não houve dificuldades na execução desta atividade.
A equipe de TI foi positivamente surpreendida quando recebeu as
regras e o vocabulário ambos escritos usando a SBVR, porque estes
artefatos eram muito mais completos e inteligíveis do que a
documentação recebida em projetos anteriores.
Não houve dificuldades na execução desta atividade.
A equipe de TI foi responsável por esta atividade e fez
questionamentos sobre uma possível duplicidade de artefatos, uma
vez que já foram escritas regras em SBVR e o modelo conceitual já
havia sido criado.
Foi explicado que:

Nem todas as regras de qualidade de dados são
identificáveis no modelo conceitual (por exemplo, restrições
dos valores dos atributos);

O modelo não é inteligível aos usuários de negócio;

Nem todas as regras de qualidade de dados são
identificadas pelo usuário de negócio;

Regras de qualidade tendem a ser identificadas pela equipe
de TI durante a construção do banco de dados, e
frequentemente são implementadas (no banco de dados ou
aplicação) sem a devida documentação. A mudança de
paradigma envolve também uma nova postura da equipe de
TI, que deve documentar regras de qualidade de dados e
antes de implementá-las e submetê-las para a avalição da
equipe de usuários de negócio.
A equipe de negócio tende a não dar tanta atenção para estas regras.
Por isso na organização X, foi feita uma reunião para que elas
pudessem
ser
efetivamente
discutidas
e
aprovadas.
Considerando que o cadastro de ofertas é o primeiro sistema que é
construído usando as atividades propostas neste trabalho, foi
explicado para a equipe de negócio que toda regra deve ser de
conhecimento deles, e que as regras de qualidade são importantes
para melhorar a qualidade dos dados e também aumentar a eficiência
da aplicação, uma vez que neste estudo de caso, foram usados
recursos nativos e declarativos do SGBD que tendem a ser eficientes
do que códigos procedimentais (triggers, stored procedures e código
da aplicação)
Não houve dificuldades na execução desta atividade.
Os usuários questionaram a necessidade desta atividade porque,
segundo eles, nomes físicos não são relevantes para as equipes de
negócio. Foi esclarecido que o vocabulário deve conter todas as
informações sobre os termos e fatos, para que seja usado por todas
as equipes da organização. Sem esta etapa o conhecimento dos
nomes físicos poderia se perder e inviabilizar o vínculo entre o banco
de dados e a sua documentação.

Determinar os artefatos que serão
gerados pelas regras de qualidade de
dados
Gerar o esquema do banco de dados

Não houve dificuldades na execução desta atividade.

Correção de inconsistências

Não foi necessária a execução desta atividade

Fonte: a autora

Não houve dificuldades na execução desta atividade.
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Figura 8 - Atividades executadas no estudo de caso

Fonte: a autora

Para a empresa X esse estudo de caso é o início de um trabalho de
melhoria de qualidade dos dados e também de mudança de mentalidade das
equipes de TI e de negócio.

5.3 Comentários gerais
Nesta pesquisa o método proposto possibilitou:


A construção de um banco de dados relacional e que pode ser
utilizado como parte da estratégia de qualidade, uma vez que
seus recursos nativos, declarativos, e compatíveis com o padrão
SQL:2011 serão usados para evitar que dados sujos sejam
incluídos nele.
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A melhora da comunicação entre todas equipes envolvidas no
processo de construção de um novo sistema, com o uso da
linguagem SBVR, que é uma linguagem controlada e padrão da
OMG, para documentar regras, termos e fatos.



A especificação de um conjunto de atividades que devem ser
seguidas para que o objetivo inicial seja atingido.

5.4 Condições de contorno e restrições da solução
A SBVR é uma linguagem controlada, mas permite que a mesma regra
seja escrita de diversas formas diferentes sem prejuízo ao seu significado. Por
outro lado, existem diversos verbos ou expressões verbais com o mesmo
significado, o que dificulta a transformação das regras escritas em SBVR para a
linguagem SQL:2011. Devido aos prazos para entrega deste trabalho, optou-se
por:


limitar as palavras reservadas que podem ser usadas para
escrever as regras e fatos.
Foram excluídas desta pesquisa as palavras reservadas que
tinham sinônimos em SBVR, ou que não possibilitavam a
tradução para SQL:2011, ou aquelas que quando traduzidas para
SQL:2011 davam origem ao mesmo padrão de comando.



Foram estabelecidos padrões de regras de qualidade escritas em
SBVR para cada dimensão de qualidade.
Limitar as possibilidades de escrita de uma regra, remove parte
da liberdade que o usuário possui ao usar a SBVR.

Alterações na estrutura do banco de dados não são abordadas neste
trabalho porque alguns comandos SQL-DDL para alteração de recursos nativos e
declarativos, não são executados com sucesso se as tabelas ou colunas possuem
dados. Por exemplo, alteração de tipo de dados de uma coluna.
Para garantir as regras de qualidade de dados utilizando recursos
nativos do SGBD, existem muitas possibilidades. Podem ser usados códigos SQL-
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DML armazenado em códigos procedimentais (stored procedures e triggers),
recursos declarativos ( check constraints, chave primária, chave estrangeira, ações
de integridade referencial, nulidade e tipos de dados) e os dois recursos juntos
(utilização de comandos SQL-DML em check constraints). Neste trabalho optou-se
por abordar somente a utilização de recursos nativos e declarativos do SGBD,
pelos seguintes motivos:


Utilização dos SGBD como parte da estratégia de qualidade;



Eficiência da aplicação, uma vez que este tipo de recurso tende
a ser eficiente do que códigos procedimentais.

5.5 Aspectos positivos e vantagens
Houve um esforço neste trabalho em criar um banco de dados onde os
recursos nativos e declarativos fossem usados para evitar que dados sujos fossem
incluídos no banco de dados uma vez que o processo de limpeza pode ser muito
complexo, demorado (LI, 2012), e de acordo com Moody (2003) pode ser 33 vezes
mais caro alterar um banco de dados existente do que garantir a qualidade nas
fases iniciais de desenvolvimento (etapa de construção do modelo de dados).
A SBVR é um padrão da OMG que permite e melhora muito a troca de
informação entre organizações e entre equipes da mesma organização. A sua
utilização nesta pesquisa é um aspecto importante, pois formaliza o conhecimento
da organização e melhora a comunicação (principalmente entre as equipes),
porque sua semântica permite a utilização de linguagens naturais (como inglês ou
português, por exemplo) para a documentação de regras, termos e fatos.
Neste trabalho existe um conjunto de padrões de regras de qualidade de
dados escritos em SBVR, e os comandos SQL:2011 equivalentes. A utilização dos
padrões escritos em SBVR tem como aspecto positivo a facilidade de
documentação das regras de qualidade de dados e também a facilidade na
transformação para comandos SQL:2011. Esta constatação foi feita pelos analistas
de negócio que participaram do estudo de caso apresentado na seção quatro.
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5.6 Aspectos negativos e desvantagens
Como principais aspectos negativos deste trabalho é possível citar:


O prazo para construir o banco de dados pode ser maior, uma vez
que existe o envolvimento e necessidade de vários alinhamentos
entre as equipes.



Nesta pesquisa existe um padrão de regras de qualidade de dados
escritas

em

SBVR. Por

um

lado

o

padrão

simplifica

a

documentação das regras de qualidade de dados, mas por outro
limita a liberdade do analista responsável pela documentação das
regras, uma vez que ele só pode usar um conjunto de estruturas.

5.7 Dificuldades
Neste trabalho foram encontradas algumas dificuldades a saber:


As dimensões de qualidade são estudadas por diversos autores,
entretanto não há um consenso sobre seus nomes e definições.
Neste trabalho uma das etapas mais difíceis foi a consolidação
das dimensões de qualidade, uma vez que foi preciso estudar a
visão de cada autor para adotar os nomes e definições que foram
usadas no restante desta pesquisa.



A utilização do padrão SQL:2011 tem como objetivo garantir que
os comandos SQL-DDL sejam compatíveis com vários SGBDs.
Entretanto não é possível garantir que os comandos serão
executados em qualquer SGBD sem a necessidade de ajustes,
porque

os

modernos

SGBD

podem

não

ser

totalmente

compatíveis com o padrão SQL:2011.


A SBVR é um metamodelo, e a sua especificação é escrita
usando o padrão SBVR. Por isso, a leitura e entendimento da
especificação não foi uma atividade trivial.



As

regras

podem

ser

alteradas

devido

a

mudanças

organizacionais internas (alteração de requisitos, por exemplo) e
externas (por exemplo, mudança da legislação). Regras que
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possuem alterações frequentes não devem dar origem a códigos
SQL-DDL. Uma das dificuldades deste trabalho foi identificar um
critério para categorizar uma regra como estável ou de mudança
frequente.

5.8 Sugestões de melhorias da solução
Para cada dimensão de qualidade abordada neste trabalho são
sugeridos padrões de regras escritos em SBVR e padrões de comando SQL-DDL.
As possibilidades para escrita das regras de qualidade de dados não estão
esgotadas. Uma melhoria para esta pesquisa consiste na utilização de todas as
palavras reservadas da SBVR de forma que uma regra de qualidade de dados
possa ser escrita de maneiras diferentes, sem perda do seu significado.
Outra possibilidade de melhoria é criar uma aplicação, que dada uma
regra de qualidade de dados possa-se gerar automaticamente os comandos SQLDDL no padrão SQL:2011.
Após a finalização do estudo de caso, os analistas da empresa X, que
participam do projeto de empréstimo de ações, sugeriram que a segunda atividade
do método proposto seja uma apresentação que contenha os seguintes tópicos:


Apresentação do método;



Benefícios do métodos;



Introdução à SBVR.

Segundo eles esta nova atividade conscientizaria e diminuiria a
resistência das equipes.
Para cada uma das atividades do método criado podem ser descritas:


as tarefas executadas para cada um dos papéis que participarão
do projeto;



os entregáveis de cada atividade.
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5.9 Comparação com outros trabalhos na literatura
Nas pesquisas de Moschoyiannis, Marinos & Krause (2010), Sneed,
Demuth, & Freitag (2013), Andersson (2015), Minock et al. (2015)

as regras

escritas em SBVR dão origem a comandos SQL-DML desta forma os recursos
nativos e declarativos do SGBD não são utilizados, o que pode implicar em perda
de eficiência uma vez que os recursos nativos tendem a ser mais eficientes.
Nessas

pesquisas

espera-se

que

as

mudanças

no

ambiente

organizacional sejam rapidamente refletidas nos dados dos bancos de dados já
existentes, o que gera a necessidade de controles sobre as regras geradas para
garantir que a quantidade de regras não aumente muito (afetando ainda mais a
eficiência das aplicações), não existam regras conflitivas, redundantes ou mesmo
incorretas, de forma que a qualidade dos dados não seja negativamente
comprometida.
Assim como neste trabalho, no artigo de Moschoyiannis, Marinos &
Krause (2010) tenta-se evitar que dados sujos sejam incluídos no banco de dados.
Mas naquele não são usados os recursos nativos e declarativos, são executadas
consultas que validam os dados antes da inclusão no banco de dados. Nas outras
pesquisas os dados são incluídos no banco de dados e os comandos SQL-DML
gerados a partir das regras escritas em SBVR tem como objetivo selecionar os
dados que desrespeitam as regras.
Sneed, Demuth, & Freitag (2013) diferencia-se deste trabalho por
transformar regras escritas em uma linguagem controlada (que pode ser a SBVR)
para OCL (Object Constraint Language) e posterior tradução para comandos SQLDML.
Andersson (2015) limitou as estruturas em SBVR que podem ser usadas
para a documentação das regras, assim como foi feito neste trabalho. Apesar
desta semelhança as restrições são diferentes. O idioma da pesquisa de
Andersson (2015) é o inglês e o deste trabalho é o português, há diferenças
léxicas, sintáticas e semânticas que justificam a diferença das limitações utilizadas.
O quadro X apresenta a comparação entre este e outros trabalhos
encontrados na literatura.
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Quadro 12 - Comparação com outros trabalhos na literatura
Sneed,
Moschoyiannis, Demuth, &
Este
Marinos &
Freitag
trabalho Krause (2010) (2013)

Andersson Minock et
(2015)
al. (2015)

Limita a inclusão dos dados
sujos no banco de dados

X

X

Utilização obrigatória da SBVR
para documentação das regras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tradução/ equivalência entre
regras escritas em SBVR e
comandos SQL-DML
Limita as estruturas semânticas
da SBVR que podem ser
usadas para escrever as regras
Aborda somente regras de
qualidade
Utiliza recursos nativos e
declarativos do banco de dados

X
X
X

Seleciona dados sujos
incluídos no banco de dados
Utilização da OCL

X

Transformação das regras
escritas em OCL para SQL

X

X

Fonte: a autora

5.10 Conclusão
Esta seção teve como objetivo analisar os resultados obtidos em todas
as etapas deste trabalho.
A próxima seção concluirá este trabalho e apresentará as sugestões de
pesquisas futuras.

.
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6 CONCLUSÃO
6.1 Introdução
Esta seção tem como objetivo apresentar as conclusões deste trabalho
e as sugestões de pesquisas futuras.

6.2 Resumo
Na primeira etapa desta pesquisa foi necessário identificar as
dimensões de qualidade. Foram analisadas as pesquisas de Wang e Strong
(1996), English (1999), Kahn, Strong, Wang (2002), Olson (2003), Batini e
Scannapieco (2006), DMBOK (DATA MANAGEMENT ASSOCIATION, 2009) e Li
(2012).
A análise destas pesquisas mostrou que a mesma dimensão de
qualidade pode ter diferentes nomes de acordo com o autor, e com o mesmo
nome podem existir dimensões de qualidade diferentes. Por isso foram escolhidas
as definições que consideradas adequadas para cada dimensão de qualidade e
elas foram agrupadas.
Nem todos os grupos de dimensões de qualidade faziam sentido no
contexto do SGBD, e por isso foram descartados desta pesquisa.
A SBVR foi utilizada para melhorar a comunicação entre as equipes e
porque é uma linguagem controlada, próxima da linguagem natural e padrão da
OMG. Ela permite que a mesma regra seja escrita de diversas maneiras diferentes,
mantendo o mesmo significado, por isso foram limitadas as palavras reservadas
utilizadas.
Para cada dimensão de qualidade abordada foram associados:


recursos nativos e declarativos do SGBD capazes de restringir as
informações incluídas, para que elas atendam as regras de
qualidade de dados;



padrões de regras de qualidade de dados em SBVR;



padrões de comando SQL:2011.
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Foi proposta uma lista de atividades que devem ser executadas para
que a partir de uma necessidade de negócio sejam documentadas as regras de
qualidade de dados utilizando a SBVR, estas são transformadas em comandos
SQL-DDL (no padrão SQL:2011) que quando executados criam um banco de
dados que utiliza recursos nativos e declarativos para evitar a inclusão de dados
sujos.
O método proposto foi executado com sucesso em um estudo de caso.

6.3 Conclusão Geral
Houve uma preocupação neste trabalho de promover o entendimento e
a comunicação entre a equipe de negócio e a equipe de TI, em particular sobre as
regras de qualidade de dados, que em alto nível são mais facilmente identificadas
pela equipe de negócio (por exemplo as restrições dos valores de atributos),
enquanto em nível mais baixo são desconhecidas por esta equipe e conhecidas
pela equipe de TI que quase nunca as documentam. Por isso nesta pesquisa entre
as atividades propostas existe uma que foi criada com o objetivo de documentar e
validar todas as regras de qualidade de dados.
Embora a SBVR seja usada com o objetivo de aproximar duas equipes
com perfis distintos, foi necessária a atuação de um papel intermediário, chamado
nesta pesquisa de analista de negócios.
As equipes que fazem parte dos projetos de construção de sistemas
quase nunca se entendem. Além disso algumas regras são extremamente
complexas e abstratas para os usuários de negócio. No estudo de caso, foi
verificado que atribuir para este papel mais uma tarefa poderia causar muita
resistência ao novo método, com risco até de inviabilizá-lo. Ao analista de negócios
coube

atuar como intermediário entre os usuários de negócio e a equipe de TI,

juntando as contribuições de ambos para melhor utilizar os recursos de TI, além de
fazer a tradução das regras de qualidade de dados para a SBVR.
Um aspecto relevante evidenciado neste estudo de caso, é o impacto da
cultura organizacional nas inciativas que tem como objetivo aumentar a qualidade
de dados. Antes do estudo de caso, na organização X as equipes de negócio eram
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pouco participativas nos projetos de sistemas. Eles documentavam as regras que
eles julgavam importantes e não obvias, e enviavam esta documentação para a
equipe de TI. Quando o orçamento do projeto permitia, era alocado um analista de
negócios, que quase sempre assumia o papel do usuário de negócios, sendo que
este último recebia o sistema finalizado, participando de poucas ou nenhuma
reunião com a equipe de TI. No estudo de caso foi necessário apoio da direção da
organização, para que houvesse comprometimento de todos os envolvidos, uma
vez que a tendência é que a equipe de negócios não queira se envolver na
construção do banco de dados e as equipes técnicas não queiram documentar as
regras conhecidas por eles.
Neste trabalho concluiu-se:


que para melhoria da qualidade dos dados é preciso de apoio
gerencial e participação das equipes de negócio e TI;



é preciso que exista um intermediário entre a equipe de TI e a
equipe de usuários de negócio, neste trabalho este papel foi
chamado de analista de negócios;



a SBVR é importante para facilitar a comunicação entre as
equipes;



a SBVR pode ser usada para documentação das regras de
qualidade de dados;



nem todas as dimensões de qualidade são aplicáveis ao contexto
do SGBD;



não há um consenso entre as pesquisas que abordam as
dimensões de qualidade sobre seus os nomes e definições;



seguindo um conjunto de atividades é possível transformar regras
de qualidade de dados escritas em SBVR em comandos SQLDDL;



os usuários de negócio devem conhecer todas as regras,
incluindo as de qualidade de dados identificadas pela equipe de
TI;
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os recursos nativos e declarativos do SGBD podem ser usados
para melhoria da qualidade dos dados.



é possível limitar a inclusão de dados sujos no banco de dados
utilizando SBVR e os recursos nativos e declarativos do SGBD.

6.4 Contribuições
Uma das dificuldades enfrentadas pelas empresas para construir um
novo sistema está relacionada com a comunicação entre as equipes envolvidas ou
afetadas pelo novo sistema, dividindo as equipes em equipe de negócio e equipe
de TI, é possível verificar que:


a equipe de negócios:
o tende a documentar as regras em alto nível;
o raramente conhece as regras de qualidade de dados;
o deseja dados de qualidade, mas não consegue explicar o
que é a qualidade esperada;
o recebe o sistema pronto e não participa da sua construção;



a equipe de TI:
o conhece e identifica com mais facilidade as regras de
qualidade de dados, mas não as documenta;
o as regras de qualidade de dados são implementadas
diretamente no código das aplicações ou em códigos
procedimentais armazenados no banco de dados, e não
são conhecidas pela equipe de negócio.

Nesta pesquisa a SBVR foi usada para facilitar a comunicação e
entendimento destas equipes que possuem perfis distintos. As regras de qualidade
de dados, que normalmente não eram conhecidas pelas equipes de negócios,
passaram a ser documentadas, melhorando a comunicação e formalizando o
conhecimento.
Definidas as regras de qualidade de dados é possível afirmar que dados
sujos são aqueles que desrespeitam estas regras e por isso não devem ser
incluídos no banco de dados. Para evitar a inclusão destes dados é possível utilizar
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os recursos nativos e declarativos do SGBD, que tendem a ser mais eficientes do
que procedimentos armazenados no banco de dados ou aplicações.
Neste trabalho os recursos nativos e declarativos foram escritos com
comandos SQL-DDL de acordo com o padrão SQL:2011, que foram associados a
padrões de regras de qualidade de dados escritas em SBVR.
Para que dada uma necessidade de negócio, seja criado um banco de
dados onde os recursos nativos e declarativos sejam usados para restringir a
inclusão de dados sujos, este trabalho propôs uma lista de atividades com este
objetivo.
Foi executado um estudo de caso onde o método proposto foi aplicado
com sucesso, mas apresentou dificuldades que foram superadas graças ao apoio
gerencial e a atuação do analista de negócios.
Ao término do estudo de caso destacaram-se alguns aspectos que são
citados a seguir:


As regras de qualidade de dados foram documentadas;



A equivalência entre os padrões de regras de qualidade de dados
escritos em SBVR e os comandos SQL-DDL facilitou a
construção do banco de dados;



Os usuários de negócio possuem uma visão completa do módulo
que foi criado;



Existe rastreabilidade entre o banco de dados e as regras de
qualidade de dados;



O vocabulário de termos e fatos de negócio auxiliou a todas as
equipes e formalizou todo o conhecimento da aplicação;



Foi indispensável ter o apoio gerencial para que todas as
atividades fossem executadas;



O banco de dados é conhecido por todas as equipes, uma vez
que foi construído com a participação de todos;

As principais contribuições desta pesquisa são listadas a seguir:
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Listagem

e

consolidação

de

dimensões

de

qualidade

provenientes de diversos autores;


Listagem das dimensões de qualidade cujas regras podem ser
garantidas com recursos nativos e declarativos do banco de
dados;



Utilização da SBVR para documentação de regras de qualidade
de dados;



Um método que melhora a comunicação entre a equipe de
negócios e a equipe de TI;



Padrões escritos em SBVR para documentação das regras de
qualidade de dados;



Associação entre as regras de qualidade de dados e recursos
nativos e declarativos do SGBD;



Associação entre padrões de comandos SQL-DDL (equivalentes
aos recursos nativos e declarativos do SGBD) e os padrões de
regras de qualidade de dados escritos em SBVR;



Conjunto de atividades que se executadas conforme proposto dão
origem a um banco de dados relacional, onde os recursos nativos
e declarativos do SGBD são usados para limitar a inclusão de
dados sujos.

6.5 Sugestões de pesquisas futuras
Devido a limitação do escopo deste trabalho são sugeridas como
pesquisas futuras:


Uma ferramenta e um método para que as regras

escritas em

SBVR, sejam usadas para gerar código procedimental como stored
procedures e triggers;


Geração de código executável a partir da tradução das regras de
qualidade de dados da dimensão segurança, escritas em SBVR.
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Um estudo para identificar as dimensões de qualidade que podem
ser usadas para processos de extração, carga e transformação de
dados provenientes de fontes heterogêneas;



Um estudo onde as regras de qualidade de dados escritas em
SBVR, sejam transformadas em comandos SQL-DDL que façam
alterações na estrutura de um banco de dados existente e com
dados;



Execução do método proposto neste trabalho em outros projetos e
em outras organizações para que seja possível afirmar que ele
atende aos objetivos propostos.
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APÊNDICE A – Rastreabilidade dos Artefatos Provenientes do Estudo de
Caso
O quadro 13 é proveniente do estudo de caso, apresentado na seção 4
deste trabalho, e relaciona a documentação criada pelo usuário de negócio na
atividade “Documentar a necessidade ou oportunidade de negócio” aos termos e
fatos de negócio que foram incluídos no vocabulário.

Quadro 13 - Requisitos informados pela equipe de negócio, durante o estudo de caso
associados a termos e fatos de negócio
Requisito Original Proveniente da
Equipe de Negócio

Ofertas doadoras: são aquelas em que
o detentor da ação, chamado de
doador,
disponibiliza-as
para
empréstimo em troca de remuneração.
A taxa de remuneração pelo
empréstimo é definida no momento de
inserção da oferta.

Termos e Fatos de negócio
Ação
Definição: Títulos de renda variável, emitidos por sociedades
anônimas, que representam a menor fração do capital da empresa
emitente. Representam para quem as possui, uma fração do capital
social de uma empresa.
Sinônimo: tb_acao
Doador
Definição: Cliente final ou corretora que disponibiliza as suas ações
para empréstimo.
Sinônimo: Detentor
Oferta
Definição: O aluguel de ações é uma prática na qual, em troca de
uma taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do
empréstimo), autoriza a transferência a um terceiro (tomador do
empréstimo). Esta transferência ocorre através da inclusão de uma
oferta.
Sinônimo: tb_Oferta
Taxa de remuneração
Definição: Percentual aplicado ao valor unitário das ações para
determinar o valor que deve ser pago pelo empréstimo delas.
Sinônimo: valor_taxa_remuneracao
Notas: tb_oferta
Tipo de Oferta
Definição: Indica se uma oferta é doadora ou tomadora.
Sinônimo: cod_tipo_oferta
Notas: tb_oferta
Participante
Definição: Cliente final ou corretora que compra, vende, empresta ou
faz um empréstimo de ações.
Sinônimo: tb_Participante
Oferta possui tipo de oferta.
Tipo de oferta é igual a doadora ou tomadora.
Se tipo de oferta é igual a doadora então ação é emprestada.
Se a oferta é doadora então detentor da ação é chamado de doador.
Ação pertence a detentor.
Oferta está relacionada a ação.
Ação está relacionada a participante
Doador recebe remuneração por oferta.
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Requisito Original Proveniente da
Equipe de Negócio

Termos e Fatos de negócio
Oferta possui taxa de remuneração.
Ação
Definição: Títulos de renda variável, emitidos por sociedades
anônimas, que representam a menor fração do capital da empresa
emitente. Representam para quem as possui, uma fração do capital
social de uma empresa.
Sinônimo: tb_acao

Oferta
Definição: O aluguel de ações é uma prática na qual, em troca de
uma taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do
empréstimo), autoriza a transferência a um terceiro (tomador do
empréstimo). Esta transferência ocorre através da inclusão de uma
oferta.
Sinônimo: tb_Oferta
Oferta tomadora
Definição: possuem código iguala 2 e são aquelas onde instituições
que precisam de ações, estão dispostas a remunerar os doadores
pela sua posse temporária.
Participante
Definição: Cliente final ou corretora que compra, vende, empresta ou
faz um empréstimo de ações.
Sinônimo: tb_Participante
Tipo de Oferta
Ofertas
tomadoras:
As
ofertas Definição: Indica se uma oferta é doadora ou tomadora.
tomadoras,
são
aquelas
onde Sinônimo: cod_tipo_oferta
instituições que precisam de ações, Notas: tb_oferta
estão dispostas a remunerar os Tomador
doadores pela sua posse temporária.
Definição: Cliente final ou corretora que faz um empréstimo de ações
de outros participantes.
Taxa de remuneração
Definição: Percentual aplicado ao valor unitário das ações para
determinar o valor que deve ser pago pelo empréstimo delas.
Sinônimo: valor_taxa_remuneracao
Notas: tb_oferta
Doador
Definição: Cliente final ou corretora que disponibiliza as suas ações
para empréstimo.
Sinônimo: Detentor
Oferta possui tipo de oferta.
Tipo de oferta é igual a doadora ou tomadora.
Se tipo de oferta é igual a tomadora então é feito empréstimo da
ação.
Se tipo de oferta é igual a tomadora então existe pagamento pelo
empréstimo da ação.
Oferta está relacionada a ação.
Ação está relacionada a participante
Tomador paga remuneração por oferta.
Oferta possui taxa de remuneração.
Negócio
Definição: No contexto do empréstimo de ações um negócio é a
combinação de uma oferta doadora com uma oferta tomadora.
Oferta
Quando ocorre a combinação de uma
Definição: O aluguel de ações é uma prática na qual, em troca de
oferta doadora com uma oferta
uma taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do
tomadora, é gerado um negócio.
empréstimo), autoriza a transferência a um terceiro (tomador do
empréstimo). Esta transferência ocorre através da inclusão de uma
oferta.
Sinônimo: tb_Oferta
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Requisito Original Proveniente da
Equipe de Negócio

Termos e Fatos de negócio
Oferta doadora
Definição: possuem código igual a 1 e são aquelas em que o
detentor da ação, chamado de doador, as disponibiliza para
empréstimo em troca de remuneração.
Oferta tomadora
Definição: possuem código iguala 2 e são aquelas onde instituições
que precisam de ações, estão dispostas a remunerar os doadores
pela sua posse temporária.
Tipo de Oferta
Definição: Indica se uma oferta é doadora ou tomadora.
Sinônimo: cod_tipo_oferta
Notas: tb_oferta
Oferta possui tipo de oferta.
Tipo de oferta é igual a doadora ou tomadora.
Se tipo de oferta é igual a doadora então ação é emprestada.
Se tipo de oferta é igual a tomadora então é feito empréstimo da
ação.
Negócio é igual combinação de oferta doadora com oferta tomadora

Oferta
Definição: O aluguel de ações é uma prática na qual, em troca de
uma taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do
empréstimo), autoriza a transferência a um terceiro (tomador do
empréstimo). Esta transferência ocorre através da inclusão de uma
oferta.
Sinônimo: tb_Oferta
Situação do processamento da oferta
A cada atualização feita na oferta, a Definição: Etapas do processamento de uma oferta. Pode assumir os
sua situação é atualizada
valores:
1. Aguardando processamento
2. Aguardando autorização
3. Disponível
4. Fechada – Negócio Realizado
5. Cancelada
Sinônimo: cod_situacao_processamento_oferta
Notas: tb_oferta
Oferta possui situação do processamento da oferta.
Oferta
Definição: O aluguel de ações é uma prática na qual, em troca de
uma taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do
empréstimo), autoriza a transferência a um terceiro (tomador do
empréstimo). Esta transferência ocorre através da inclusão de uma
oferta.
Sinônimo: tb_Oferta

A quantidade de ações da oferta deve
Quantidade de Ação
maior que zero
Definição: Número inteiro que indica a quantidade de ações
disponibilizadas para empréstimo (no caso das ofertas doadoras) ou
procuradas para serem emprestadas (no caso das ofertas
tomadoras).
Sinônimo: qtde_acao
Notas: tb_acao
Oferta possui quantidade de ação.
Oferta
Definição: O aluguel de ações é uma prática na qual, em troca de
A data de vencimento da oferta deve uma taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do
ser maior que a data do cadastro da empréstimo), autoriza a transferência a um terceiro (tomador do
oferta.
empréstimo). Esta transferência ocorre através da inclusão de uma
oferta.
Sinônimo: tb_Oferta
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Requisito Original Proveniente da
Equipe de Negócio

Termos e Fatos de negócio
Data de cadastro da oferta
Definição: Data e hora em que uma oferta foi cadastrada no banco
de dados.
Sinônimo: data_cadastro_oferta
Notas: tb_oferta
Data de vencimento da oferta
Definição: Data e hora em que o empréstimo da ação deve ser
finalizado
Sinônimo: data_vencimento_oferta
Notas: tb_oferta
Oferta possui data de cadastro da oferta.
Oferta possui data de vencimento da oferta.

Oferta
Definição: O aluguel de ações é uma prática na qual, em troca de
uma taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do
empréstimo), autoriza a transferência a um terceiro (tomador do
empréstimo). Esta transferência ocorre através da inclusão de uma
oferta.
A taxa de remuneração deve ser maior Sinônimo: tb_Oferta
que zero.
Taxa de remuneração
Definição: Percentual aplicado ao valor unitário das ações para
determinar o valor que deve ser pago pelo empréstimo delas.
Sinônimo: valor_taxa_remuneracao
Notas: tb_oferta
Oferta possui taxa de remuneração.
Oferta
Definição: O aluguel de ações é uma prática na qual, em troca de
uma taxa acordada, o detentor de determinados ativos (doador do
empréstimo), autoriza a transferência a um terceiro (tomador do
empréstimo). Esta transferência ocorre através da inclusão de uma
oferta.
A comissão da oferta pode ser maior Sinônimo: tb_Oferta
Comissão da Oferta
ou igual a 0,00000% .
Definição: Valor pago para a empresa X pelo serviço de empréstimo
de ações. É um valor calculado de acordo com o tipo de ação, tipo
de oferta e quantidade de ações ofertadas.
Sinônimo: valor_comissao_oferta
Notas: tb_oferta
Oferta possui comissão da oferta.

Fonte: a autora

No quadro 14 (cujos dados tem origem no estudo de caso, apresentado
na seção 4) é relacionada a documentação escrita pelos usuários na atividade
“Documentar a necessidade ou oportunidade de negócio”, com as sentenças
simplificadas escritas na atividade “Criar sentenças curtas e atômicas”, com as
regras escritas em SBVR provenientes da atividade “Tradução das sentenças
simplificadas para SBVR” com as entidades e atributos identificados na atividade
“Identificar entidades e atributos”.
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Quadro 14 - Relacionamento entre artefatos das atividades
Requisito Original
Proveniente da Equipe
de Negócio

Sentenças
simplificadas

Regras escritas em
SBVR

É
necessário
que
cada oferta possua
exatamente um tipo de
Uma oferta pode ser oferta.
doadora.
É
necessário
que
cada tipo de oferta seja
igual a doadora ou
tomadora.
Um oferta doadora é
aquela em que a ação
é disponibilizada para
empréstimo.

Ofertas doadoras: são
Participante possui
aquelas
em
que
o
ação.
detentor
da
ação,
chamado
de
doador,
disponibiliza-as
para
empréstimo em troca de
remuneração. A taxa de
remuneração
pelo
empréstimo é definida no Se a oferta é doadora,
momento de inserção da Detentor da ação é
chamado de doador.
oferta.

-

É
necessário
que
cada
ação
esteja
relacionada
a
exatamente
um
participante.

Entidade

Atributos

Oferta

Tipo de Oferta

-

-

Ação

É
necessário
que
cada
ação
possua
exatamente um código
do participante.

-

Código do
participante

-

-

Oferta

-

-

-

É
necessário
que
No cadastro da oferta
cada oferta possua
preencher a taxa de
exatamente uma taxa
remuneração.
de remuneração.

Oferta

Taxa de
remuneração

É
necessário
que
Ofertas tomadoras: As
cada oferta possua
ofertas tomadoras, são
exatamente um tipo de
aquelas onde instituições
que precisam de ações, Uma oferta pode ser oferta.
estão
dispostas
a tomadora.
É necessário que
remunerar os doadores
cada tipo de oferta seja
pela
sua
posse
igual a doadora ou
temporária.
tomadora

Oferta

Tipo de Oferta

É
necessário
que
oferta
esteja
Doador disponibiliza a cada
a
ação para empréstimo. relacionada
exatamente uma ação.
Doador é remunerado
por empréstimo da
ação.

-
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Requisito Original
Proveniente da Equipe
de Negócio

Sentenças
simplificadas

Regras escritas em
SBVR

Entidade

Atributos

Quando
ocorre
a
combinação
de
uma
oferta doadora com uma
oferta tomadora, é gerado
um negócio.

Negócio
é
a
combinação de oferta
doadora com oferta
tomadora

-

-

-

É
necessário
que
cada oferta possua
exatamente
situação
Situação
do do processamento da
A cada atualização feita processamento
da oferta.
na oferta, a sua situação é oferta é atualizada
atualizada
quando ocorre uma É necessário que a
atualização da oferta
situação
do
processamento
da
oferta esteja entre 1 e
6

Oferta

Situação do
processamento
da oferta

É
necessário
que
cada oferta possua
exatamente
uma
A quantidade de ações da A quantidade de ação quantidade de ação
oferta deve maior que da oferta deve maior
zero
que zero.
É
necessário
que
quantidade de ação
seja maior que 0

Oferta

Quantidade de
ação

É
necessário
que
cada oferta possua
exatamente uma data
de vencimento da oferta
A data de vencimento da
oferta deve ser maior que
a data do cadastro da
oferta.

A data de vencimento
da oferta deve ser
maior que a data do
cadastro da oferta

É
necessário
que
cada oferta possua
exatamente uma data
de cadastro da oferta

Data de
vencimento da
oferta

Oferta

É necessário que data
de vencimento da oferta
seja maior que data de
cadastro da oferta

Data de
cadastro da
oferta

Data de
vencimento da
oferta

A
taxa
de É necessário que taxa
A taxa de remuneração
remuneração deve ser de remuneração seja
deve ser maior que zero.
maior que 0
maior que zero.

Oferta

Taxa de
remuneração

É
necessário
que
cada oferta possua
exatamente
uma
A comissão da oferta A comissão da oferta comissão da oferta
pode ser maior ou igual a pode ser maior ou
0,00000% .
igual a 0,00000% .
É
necessário
que
comissão da oferta seja
maior que 0

Oferta

Comissão da
oferta
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Requisito Original
Proveniente da Equipe
de Negócio

Não foram citadas
especificação inicial

Sentenças
simplificadas

Regras escritas em
SBVR

Entidade

Atributos

É
necessário
que
Oferta possui código cada oferta possua
exatamente
uma
da oferta.
código da oferta.

Oferta

Código da
oferta

É
necessário
que
ação
possua
Ação possui código da cada
exatamente
uma
ação.
código da ação.

Ação

Código da
ação

É
necessário
que
ação
possua
Ação possui código cada
exatamente
uma
situação da ação.
situação da ação

Ação

situação da
ação

É
necessário
que
ação
possua
na Ação possui descrição cada
exatamente
uma
da ação.
descrição da ação

Ação

Descrição da
ação

Participante
documento
identificação
participante.

É
necessário
que
possui
cada
participante
de
Documento de
possua
exatamente Participante
do
identificação
um
documento
de
identificação

É
necessário
que
cada
participante
Participante
possui
possua
exatamente Participante
código do participante.
uma
código
do
participante.

Fonte: a autora

É
necessário
que
participante
Participante
possui cada
Participante
exatamente
nome do participante; possua
uma
nome
do
participante

Código do
participante

Nome do
participante

No quadro 15, são relacionadas as entidades e atributos identificados na
atividade “Identificar entidades e atributos”, com as regras de qualidade de dados
identificadas na atividade “Identificação, documentação e validação das regras de
qualidade de dados”, com o código SQL:2011 gerado na atividade “Gerar esquema
de banco de dados”.

Quadro 15 - Associação das entidades e atributos com as regras de qualidade de dados e
com o código SQL:2011 gerado.
Entidade

Atributo

Regras de qualidade escritas
em SBVR

Comando equivalente
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Entidade

Atributo

Regras de qualidade escritas
em SBVR

Comando equivalente
CREATE TABLE tb_participante (

Código do
Participante

Documento de
identificação
Participante

Nome do
participante

Regra
relacionada a
entidade

É necessário que código do
participante seja do tipo integer
É necessário que código do
participante seja preenchido
É necessário que documento
de identificação seja do tipo
varchar(23)
É necessário que documento
de identificação seja
preenchido
É necessário que nome do
participante seja do tipo
varchar(100)
É necessário que nome do
participante seja preenchido
É necessário que cada
participante seja identificado
por exatamente um código do
participante

cod_participante integer NOT NULL,

txt_docto_id_participante varchar(23)
NOT NULL,

nome_participante varchar(100) NOT
NULL,

PRIMARY KEY (cod_participante)
)

CREATE TABLE tb_acao (
Código da
Ação

É necessário que código da
ação seja do tipo integer
É necessário que código da
ação seja preenchido
É necessário que a situação
da ação seja do tipo boolean

Ação

Situação da
ação

Descrição da
ação

Regra
relacionada a
entidade
Regra
relacionada a
entidade
Ação e
Regra
Participante relacionada a
entidade
Regra
relacionada a
entidade
Oferta

É necessário que situação da
ação seja preenchido

É necessário que a situação
da ação seja igual a 1 ou 2
É necessário que a descrição
da ação seja do tipo
varchar(100)
É necessário que descrição da
ação seja preenchido
É necessário que cada ação
seja identificada por
exatamente um código da
ação
É necessário que cada
participante esteja relacionada
a no mínimo 0 e no máximo
n ação
Se participante é excluída
Então
É necessário que cada ação
seja excluída

cod_acao integer NOT NULL,

cod_situacao_acao boolean NOT NULL,

CONSTRAINT ck_cod_situacao_acao
CHECK (cod_situacao_acao = 1 OR
cod_situacao_acao =2),

desc_acao varchar(100) NOT NULL,

PRIMARY KEY (cod_acao),

REFERENCES tb_participante
(cod_participante)

ON DELETE CASCADE
)

CREATE TABLE tb_oferta (
Código da
Oferta

É necessário que código da
oferta seja do tipo integer

cod_oferta integer NOT NULL,
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Entidade

Atributo

Regras de qualidade escritas
em SBVR

Comando equivalente

É necessário que código da
oferta seja preenchido
É necessário que tipo da
oferta seja do tipo smallint
Tipo de Oferta

Taxa de
Remuneração

É necessário que tipo da
oferta seja preenchido

CONSTRAINT ck_cod_tipo_oferta
É necessário que cada tipo da
CHECK (cod_tipo_oferta = 1 OR
oferta seja igual a 1 ou 2
cod_tipo_oferta =2),
É necessário que taxa de
remuneração seja do tipo
valor_taxa_remuneracao decimal(15,8)
decimal(15,8)
NOT NULL,
É necessário que taxa de
remuneração seja preenchido
É necessário que taxa de
remuneração seja maior que 0
É necessário que a situação
do processamento da oferta
seja do tipo smallint

É necessário que situação do
processamento da oferta seja
Situação de
Processamento preenchido
da Oferta
É necessário que a situação
do processamento da oferta
esteja entre 1 e 6
É necessário que quantidade
de ação seja do tipo integer
Quantidade de É necessário que quantidade
de ação seja preenchido
ação

Data de
cadastro da
oferta

Data de
vencimento da
oferta

Comissão da
oferta

cod_tipo_oferta INTEGER NOT NULL,

É necessário que quantidade
de ação seja maior que 0
É necessário que data de
cadastro da oferta seja do tipo
datetime
É necessário que data de
cadastro da oferta seja
preenchido
É necessário que data de
vencimento da oferta seja do
tipo datetime
É necessário que data de
vencimento da oferta seja
preenchido
É necessário que data de
vencimento da oferta seja
maior data de cadastro da
oferta
É necessário que comissão da
oferta seja do tipo decimal(1,8)
É necessário que comissão da
oferta seja preenchido

CONSTRAINT
ck_valor_taxa_remuneracao
CHECK(valor_taxa_remuneracao > 0),

cod_situacao_processamento_oferta
smallint NOT NULL,

CONSTRAINT
ck_cod_situacao_processamento_oferta
CHECK
(cod_situacao_processamento_oferta
BETWEEN 1 AND 6),
qtde_acao decimal(15,8) NOT NULL,
CONSTRAINT ck_qtde_acao CHECK
(qtde_acao > 0),

dt_cadastro datetime NOT NULL,

dt_vencimento datetime NOT NULL,

CONSTRAINT ck_dt_vencimento
CHECK(dt_vencimento > dt_cadastro),

valor_comissao_oferta decimal(1,8)
NOT NULL,
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Entidade

Atributo

Regras de qualidade escritas
em SBVR

Comando equivalente

CONSTRAINT
É necessário que comissão da
ck_valor_comissao_oferta
oferta seja maior que 0
CHECK(valor_comissao_oferta > 0),

Ação e
oferta

Regras
relacionadas
as entidades

É necessário que cada oferta
seja identificada por
exatamente um código de
oferta
É necessário que cada ação
esteja relacionada a no
mínimo 0 e no máximo uma
oferta
Se ação é excluída Então
É necessário que cada oferta
seja excluída

Fonte: a autora

PRIMARY KEY (cod_oferta),

CONSTRAINT FK01_tb_acao
FOREIGN KEY (cod_acao)
REFERENCES tb_acao (cod_acao)
ON DELETE CASCADE
)
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ANEXOS
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ANEXO A – Dimensões de qualidade provenientes da pesquisa de Wang e
Strong (1996)
A seguir são listadas as dimensões de qualidade provenientes da
pesquisa de Wang e Strong (1996).


Categoria: Intrínseca
 Confiabilidade: os dados são aceitos ou considerados como
verdadeiros, reais e confiáveis;
 Acurácia: os dados estão corretos, são confiáveis, e livres de
erros;
 Objetividade: os dados realmente correspondem à realidade;
 Reputação: os dados são confiáveis ou altamente relevantes
em termos de sua origem ou conteúdo;



Categoria: Contextual
 Valor Agregado: os dados são benéficos e proporcionam
vantagens em sua utilização;
 Relevância: os dados são aplicáveis e úteis para a tarefa em
questão;
 Atualidade: os dados são suficientemente atualizados para a
tarefa em questão;
 Completude: os dados são de suficiente alcance (em termos
de campos preenchidos e detalhes expostos) para a tarefa em
questão;
 Quantidade de Registros Apropriada: a quantidade de
registros disponíveis é adequada para o negócio;



Categoria: Representacional
 Interpretabilidade: os dados estão no idioma correto, utilizam
as unidades adequadas e as definições de dados são claras;
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 Facilidade de Entendimento: os dados são claros, sem
ambiguidades e de fácil compreensão;
 Consistência na Representação: os dados são sempre
apresentados no mesmo formato e são compatíveis com os
dados esperados;
 Concisão: nomes, descrições e valores são representados de
forma compacta;


Categoria: Acessibilidade
 Acessibilidade: os dados são disponíveis ou facilmente e
rapidamente recuperáveis;
 Segurança no acesso: o acesso aos dados é protegido.
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ANEXO B – Dimensões de qualidade provenientes da pesquisa de English
(1999)
A seguir são listadas as dimensões de qualidade provenientes da
pesquisa de English (1999).


Acurácia: os dados representam corretamente as características do mundo
real ou evento que eles representam.



Validade: os valores dos dados estão de acordo com a especificação.



Não duplicidade: só existe um registro em um dado repositório de dados que
representa um objeto do mundo real ou um evento.



Precisão: os dados estão corretos no nível de detalhe ou granularidade.



Existência: os processos possuem todos os dados que precisam.



Qualidade de dados na fonte: o nível de qualidade estabelecido na fonte de
dados deve ser garantido.



Equivalência de dados redundantes: dados sobre um objeto armazenado em
uma fonte de dados devem ser semanticamente equivalentes aos dados do
mesmo objeto armazenados em outra fonte de dados.



Consistência de dados redundantes em sistemas distribuídos: durante um
curto período de tempo, dados distribuídos podem ter valores diferentes.



Atualidade: a “idade” do dado deve estar correta para a sua finalidade.



Disponibilidade: o dado deve estar acessível quando é necessário ao
processo de negócio.



Pontualidade na acessibilidade: a informação deve estar disponível no
momento em que é necessária.



Valor agregado: a informação deve adicionar valor para a tarefa, processo
ou tomada de decisão onde ela será usada.



Conformidade com a definição: os valores dos dados estão consistentes
com a sua definição.
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Apresentação em meio apropriado: a informação deve ser apresentada
utilizando a tecnologia apropriada e a apresentação correta, de modo que
seja compreensível ao usuário de negócio.



Relevância: a informação deve adicionar valor para a tarefa, processo ou
tomada de decisão onde ela será usada.



Completude: o processo de negócio possui toda a informação que
necessita.



Apresentação padronizada: independentemente da tecnologia usada para
exibição dos dados, eles seguem o mesmo padrão de apresentação.



Apresentação clara: a informação é apresentada de forma clara e
verdadeira.



Apresentação objetiva: a apresentação da informação é clara e objetiva,
permitindo o entendimento e compreensão do seu significado sem erros de
interpretação.



Apresentação útil: a informação deve ser apresentada de forma que o seu
entendimento seja intuitivo para a tarefa a que se destina.
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ANEXO C – Dimensões de qualidade provenientes da pesquisa de Olson
(2003)
A seguir são listadas as dimensões de qualidade provenientes da
pesquisa de Olson (2003).


Acurácia
Os valores dos dados devem estar corretos e devem ser
representados sem ambiguidades.
Para serem considerados corretos os dados devem:
 ter o conteúdo verdadeiro e íntegro;
 ser representados de forma correta;
 com valores dentro dos limites definidos;
 ter os valores preenchidos sempre que estes existirem.



Atualidade
Os dados devem ser disponibilizados no momento em que fazem
sentido para o negócio.



Relevância
Os dados que são importantes para a realização de uma tarefa
devem estar disponíveis.



Compreensibilidade
O significado do dado deve ser compreensível de forma que
possibilite seu uso correto.


Confiabilidade
O sistema que manipula os dados deve possuir credibilidade, de
forma que os dados sejam reconhecidos como verdadeiros e
possam ser utilizados.
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ANEXO D – Dimensões de qualidade provenientes da pesquisa de Batini e
Scannapieco (2006)
São listadas a seguir as dimensões de qualidade provenientes do estudo
de Batini e Scannapieco (2006).
 Acurácia - Pode ser dividida em sintática e semântica;
o Sintática - Quando o valor de um dado obedece ao seu tipo.
o Semântica - Quando o valor de um dado faz parte de um
domínio.
 Completude é a medida em que os dados são adequados para a
tarefa a que se destinam. Três tipos de completude são identificados
nessa pesquisa:
o Completude do modelo é definida como o grau em que os
conceitos e suas propriedades estão presentes no modelo.
o Completude dos atributos é definida como uma medida dos
valores presentes para uma propriedade específica ou atributo
de uma entidade.
o Completude do domínio avalia se os valores respeitam a um
domínio de referência.
 Atualidade - refere-se a quão prontamente os dados são atualizados.
 Volatilidade - caracteriza a freqüência com que os dados variam no
tempo.
 Pontualidade – Avalia se os dados estão disponíveis no momento em
que fazem sentido para o negócio.
 Consistência – captura a violação de regras semânticas definidas
sobre um conjunto de dados. Dentro desta dimensão estão as
restrições de integridade, que são propriedades que devem ser
satisfeitas por todas as instâncias e podem ser aplicadas diretamente
sobre os modelos e dados. A maioria das restrições de integridade
são consideradas dependências, sendo os principais tipos:
o Dependência de chave – tira a possibilidade dos dados serem
duplicados.
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o Dependência de inclusão é um tipo muito comum de restrição,
e também é conhecido como restrição referencial . Um
exemplo são as chaves estrangeiras.
As dimensões de qualidade do modelo de dados apresentadas nesse
estudo são listadas a seguir.


Exatidão com relação ao modelo, refere-se ao uso correto de
elementos do modelo para representar requisitos.



Exatidão com relação aos requisitos, que por sua vez devem ser
representados corretamente utilizando os elementos do modelo.



Minimalização, os requisitos devem ser representados apenas
uma vez no modelo.



Completude, avalia se o modelo conceitual inclui todos os
elementos conceituais necessários para atender aos requisitos
especificados.



Pertinência,

avalia

se

todos

os

elementos

conceituais

necessários foram incluídos no modelo conceitual.


Legibilidade, deve existir a possibilidade de se entender os
modelos gráficos uma vez que eles possuem a representação
de um aspecto de negócio.



Normalização avalia se haveria anomalias durante a alteração,
inclusão e exclusão dos dados.
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ANEXO E – Dimensões de qualidade provenientes do DMBOK (2009).
São listadas a seguir as dimensões de qualidade provenientes do Data
Management Body of Knowledge - DMBOK (DATA MANAGEMENT ASSOCIATION,
2009).


Acurácia: refere-se ao grau no qual as entidades do “mundo real”
estão representadas no modelo.



Completude: quão completos estão os dados exigidos na execução
de um determinado processo de negócio.



Consistência: refere-se à integridade entre duas ou mais fontes que
armazenam o mesmo dado.



Pontualidade: refere-se ao período de tempo entre a solicitação dos
dados e a sua disponibilização.



Precisão: a representação de valores utiliza o grau de precisão
necessário.



Privacidade: Refere-se a necessidade de acesso controlado e
monitoração do uso da informação;



Razoabilidade: Considera as expectativas relevantes em contextos
operacionais específicos. Por exemplo, pode-se esperar que o
número de transações por dia não exceda 105% do número médio de
execução de transações para os 30 dias anteriores.



Integridade referencial: é uma condição de existência, ou seja quando
existe um relacionamento entre duas entidades, é obrigatório que os
dados relacionados existam. Regras de integridade referencial
também são restrições contra a duplicação, para garantir que cada
instância de um dado ocorra uma única vez.



Disponibilidade: O dado deve ser disponibilizado no momento em que
é necessário para o negócio.



Unicidade: Os dados não são duplicados.



Validade: As instâncias de dados são armazenados, trafegadas, ou
apresentados em um formato que seja consistente com o domínio de
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valores, bem como consistente com valores de atributos semelhantes.
Esta dimensão garante que os valores dos dados estão em
conformidade com vários atributos associados ao elemento de dados:
o tipo de dados, os padrões de precisão, de formato, o uso de um
domínios.
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ANEXO F – Dimensões de qualidade provenientes da pesquisa de Li(2012)
São listadas a seguir os problemas de qualidade provenientes da
pesquisa de LI(2012).


Problemas de cardinalidade dos relacionamentos
 Problemas de cardinalidade dos relacionamentos
Este problema caracteriza-se pela definição incorreta da
cardinalidade mínima e/ou máxima de um relacionamento.
 Problemas de auto relacionamento
Este problema ocorre quando um conjunto de registros formam
um relacionamento cíclico.
 Problemas de integridade referencial
Este problema ocorre quando a integridade referencial não é
respeitada.



Problemas de completude
 Registros não encontrados
Este problema aborda registros que deveriam existir e não
constam.
 Valores Ausentes
Valores de dados que deveriam estar presentes e não constam.



Problemas de domínios e tipos de dados
 Violação de conjunto de valores
Existe um conjunto de valores aceitáveis para o atributo,
entretanto ele possui valores que não pertencem a este
conjunto.
 Tipo de dado incorreto
Este problema é caracterizado pela escolha de um tipo de dado
que impossibilita o cadastro de valores corretos, como por
exemplo a utilização de tipos data para armazenar conteúdos
numéricos.
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 Valor fora do intervalo definido
Os valores dos atributos estão fora do intervalo de valores
aceitáveis.
 Erro de formato
Ocorre quando o dado não está no formato definido na
especificação.


Problemas de atributos derivados
 Contradição entre dados
Este problema ocorre quando o valor de um atributo contraria a
informação presente no valor de outro atributo.
 Erros em atributos derivados
Este problema ocorre quando o valor de um atributo derivado
não condiz com o valor dos atributos dos quais ele deriva.



Problemas de correção de atributos
 Valores sem sentido
O valor dos atributos não são condizentes com a sua definição.
 Cadastro de valor estranho
Por motivo de erros no cadastro, os valores de vários atributos
são cadastrados como se fossem o valor de único atributo.
 Valor incorreto do atributo
Este problema é caracterizado pela falta de caracteres ou
números no valor de um atributo.

 Cadastro incorreto
O valor de um atributo não é condizente com o valor existente
no mundo real.
 Cadastro de informação em atributo incorreto
O valor de um atributo é cadastrado em outro, troca dos valores.
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Problemas de acurácia
 Violação de identidade
A chave primária escolhida não garante que as informações
sejam únicas.
 Valor desatualizado
Os valores dos dados não são precisos em termos de seu
estado no mundo real.



Problemas de precisão
 Imprecisão
Os valores dos atributos não são condizentes com a precisão
esperada. Por exemplo, pode ser necessário armazenar as
horas

com a precisão de milissegundos e o atributo que

receberá este valor está preparado para a precisão de
segundos.
 Dados ambíguos
Este problema corre quando atributos contém valores iguais com
significados diferentes. Por exemplo, um atributo possui o valor
“DR” que pode significar, Doutor ou Diretor.
 Erros Ortográficos
Este problema ocorre quando os valores dos atributos são
escritos de forma incorreta.


Problemas de consistência
 Registros inconsistentes
Registros duplicados e com valores divergentes dentro da
mesma tabela.
 Registros inconsistentes em múltiplas fontes de dados
O mesmo atributo existe em múltiplas fontes de dados com
valores diferentes.
 Diferentes representações para o mesmo dado
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Esse problema acontece quando os valores do mesmo atributo
possuem representações diferentes devido à diferente utilização
de abreviaturas, caracteres especiais, sequência de palavras,
unidade de medida, formato de codificação, níveis de agregação
e nomes de alias.
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