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Apresentação
Rodrigo Ortiz Assumpção
Presidente da Dataprev

Amplamente reconhecido pelo seu dinamismo, não é exagero afirmar que o setor 
de tecnologia da informação e comunicação respira inovação. Mas a trajetória que 
conduz à inovação quase nunca pode ser considerada linear. Muito pelo contrário, 
na maior parte dos casos, a inovação surge como resultado de um processo 
complexo, que envolve múltiplos atores e, acima de tudo, investimento constante 
no intercâmbio de informações.

Neste contexto, nasceu o Fórum de TIC da Dataprev, um espaço concebido para a 
promoção do diálogo entre a empresa e os demais órgãos da administração 
pública, com o objetivo de enriquecer a troca de experiências e possibilitar a 
disseminação das melhores práticas.

Agora, chegamos à segunda edição do fórum, cujo tema é a “Qualidade de Dados”. 
Dessa vez, o foco é a análise de uma problemática que engloba desde a 
alimentação dos bancos, até a disponibilização das informações, passando por 
processos complexos, como a higienização e a armazenagem dos dados, entre 
outros.

Exatamente pela complexidade deste ciclo que o fórum “Qualidade de Dados” foi 
estruturado para relatar as experiências de órgãos como a Dataprev, a Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação (MPOG/SLTI), o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), a Controladoria Geral da União (CGU), a Universidade de São 
Paulo (USP), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Governo do Estado 
de São Paulo.

Cabe enfatizar que esta segunda edição do Fórum de TIC é o resultado da 
convergência de interesses entre a Dataprev e o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, especificamente a Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) e, por isso foi organizado por ambas as instituições. 

Agradecemos todos os participantes que cederam o áudio de suas apresentações 
para a composição deste Caderno de Debates Nº 2 - Qualidade de Dados. 
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Qualidade de dados: muito mais do que um 
problema técnico

Nicolau Reinhard*
Professor titular do departamento de administração da Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade (FEA/USP) e 
Fundação Instituto de Administração (FIA)

O que motiva esta nossa reflexão? Temos, de um lado, 
as instituições formalizadas, estruturadas que 
demandam os nossos serviços e que nos dão o 
quadro de referência para o trabalho. O conhecimen-
to neste mundo institucionalizado é formal, permitin-
do fazer afirmações conclusivas. No mundo real, 
porém, o conhecimento é contextualizado pelas 
práticas, é emergente e, em grande parte, imprevisí-
vel.

Esta imagem de Charles Chaplin, no filme Tempos 
modernos, é talvez a mais conhecida paródia do 
ambiente formalizado, para o qual fomos contratados 
para desempenhar um papel. É preciso reconhecer 
que, em grande parte, o nosso trabalho é feito desta 
maneira: temos planos, tecnologia, mas, no dia a dia, 
somos obrigados a improvisar para obter soluções 
que atendam às situações emergentes, as quais 
nunca se repetem – como alguém já disse: “Jamais 
desceremos o mesmo rio mais de uma vez”.

Então, como fazer a ligação entre essa visão idealiza-
da da realidade das instituições para a prática na qual 
o conhecimento é informal, narrativo, na qual vive-
mos de histórias e exemplos que se contrapõem, ou 
melhor, que dão significado ao mundo institucional? 
Ao mesmo tempo, é esse mundo institucional que nos 
fornece a estrutura para podermos realizar a nossa 
prática. Então, é o diálogo, a dialética entre essas 
duas situações que nos dá o contexto para o nosso 
trabalho. Esta será a ênfase da minha apresentação.

A qualidade de dados envolve a priori dois momentos 
distintos: do desenvolvimento de sistemas e do seu 
uso. Enfocarei mais o uso porque é nele que se 
tornam mais visíveis as condições de inserção do 
sistema na organização, se ele caminha para melho-
ria ou deterioração.

Na fonte dos problemas de qualidade de dados, 
temos, de um lado, problemas cognitivos, de comuni-
cação e conhecimento, e, do outro, a agência, isto é, a 
ação deliberada das pessoas envolvidas, eventual-
mente até em conflito com a organização. Então, os 
agentes do processo não são apenas peças de uma 
engrenagem, de uma máquina, são seres humanos, 
com autonomia, vontade própria, que expressam sua 
liberdade de maneira variada.

Fórum de TIC Dataprev 05Qualidade de Dados

Figura 1
Forma de conhecimento 

e forma de vida no 
contexto organizacional

Figura 2
Fontes potenciais de 

problemas de qualidade 
de dados

*Em colaboração com o professor Isu Fang (FEA/USP).
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Afinal, de onde surgem os problemas? Eles surgem da 
maneira como encaramos os nossos sistemas. E o 
que fazemos? Criamos sistemas a partir da abstração 
de determinada realidade, da qual recebemos uma 
definição prévia de requisitos. Então, nós construímos 
uma solução e a implantamos, isto é, nós a reinseri-
mos nessa realidade. No entanto, para que a solução 
seja realmente eficiente e replicável, necessitamos 
de padronização dos sistemas, para permitir sua 
globalização. No entanto, a reinserção da solução em 
realidades diferentes implica também sua descontex-
tualização: ela não é nativa daquele novo ambiente, e 
os agentes a recebem como um objeto estranho, 
criando situações potencialmente difíceis, com as 
quais precisam conviver.

Uma vez que os contextos são diferentes, para melhor 
adaptação a eles, fazemos customizações no sistema 
adequadas a aplicações específicas. No caso dos 
agentes, eles vão criar a sua própria interpretação do 
sistema, com valorações distintas, que não é, neces-
sariamente, aquela prevista inicialmente e transmiti-
da pelo treinamento formal por quem elaborou a 
solução, e sim uma construção feita socialmente, de 
acordo com o contexto desses agentes. Por exemplo, 
em um sistema para um médico fazer o registro de 
atendimentos, ele pode entender que o nome, a 
identificação do paciente é importante para uma 
série de medidas administrativas posteriores, mas 
que o CID (Código Internacional de Doenças) não é 
uma informação relevante para o seu trabalho, então 
esse médico será tentado a colocar no lugar um 
código genérico. Ou seja, ele construiu socialmente, 
junto com seus colegas, a interpretação de que esse 
dado não é importante. E quem depois for usar o 
sistema para fazer estatísticas se deparará com essa 
interpretação, que não é uma deficiência técnica do 
sistema em si, mas é uma deficiência decorrente de 
uma construção social emergente de múltiplos 
contextos. Essa é uma das razões dos nossos proble-
mas.

Outra razão é a questão do risco. Cada vez mais, 
quando tratamos de sistemas, não falamos apenas 
em funcionalidade, em desempenho, mas também 
em riscos e ameaças, cujos efeitos são adversos. 
Grande parte do risco do sistema é fabricado pelo 
próprio sistema, pela maneira como o inserimos nas 
organizações. É importante destacar que a percepção 
desse risco também é uma construção social.

Nosso dia a dia é permeado de conhecimentos de 
1diversos tipos, classificados por Nonaka e Takeuchi  

como:

Qualidade de dados: muito mais do que um problema técnico

Nicolau Reinhard

Qualidade de Dados

Figura 3
O processo de padronização 

- globalização
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lConhecimento explícito

Pode ser expresso em linguagem formal: expressões gramaticais, mate-
máticas, especificações, manuais etc.
Pode ser transmitido, armazenado e tratado formalmente.

lConhecimento tácito

Faz parte da experiência pessoal e inclui crenças, perspectivas e sistemas 
de valor. Contém percepção pessoal, intuições e suspeitas. É difícil de ser 
representado e comunicado. Tem duas dimensões:
a) dimensão técnica (know-how): competências e habilidades desenvol-

vidas por experiência;
b) dimensão cognitiva: crenças, percepções, ideais, valores, emoções e 

modelos mentais que servem de base para a maneira como nos 
relacionamos com o mundo.

lConhecimento cultural

As premissas e crenças compartilhadas sobre os alvos da organização, 
suas competências, clientes e competidores. Essas crenças são usadas 
para atribuir valor e significado a novas informações.

Com nossos sistemas e projetos, sabemos trabalhar, e muito bem, com o conheci-
mento explícito, aquele que é formalizado, documentado e que pode ser transmiti-
do em treinamentos. No contexto da vida diária, precisamos lançar mão do 
conhecimento tácito: como se fazem as coisas e se lhes atribui valor; é possível 
que no uso do conhecimento tácito esteja grande parte do sucesso ou do fracasso 
de nossos sistemas. E, por fim, o conhecimento cultural, que é um conhecimento 
mais geral sobre a organização, os valores, e que também tem grande importância 
para os nossos sistemas.

1NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. The knowledge-creating company: how Japanese companies create the 
dynamics of innovation. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Qualidade de Dados
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Esses conhecimentos são convertidos de um para o outro. Na socialização, os 
conhecimentos explícitos são compartilhados por pessoas, são interpretados, 
reinterpretados para se criar conhecimento tácito, o qual direcionará a ação dos 
indivíduos no dia a dia. Isso se dá através da observação, imitação e prática. Ao 
aplicar esses conceitos nos nossos sistemas, vemos que, embora boa parte deles 
tenha objetivos muito bem definidos e aderentes aos objetivos da organização, ao 
serem reinseridos nos vários contextos, o conhecimento explícito não é internaliza-
do como previsto originalmente, criando-se um conhecimento tácito diferente, que 
leva ao desvio dos sistemas, como um barco que segue à deriva (em inglês, “drift”) 
no rio, saindo do rumo previsto. Nesse momento da socialização, portanto, ocor-
rem vários problemas com os quais nos defrontamos.

É preciso enfatizar que o usuário deve desenvolver, na prática diária, o seu próprio 
know-how de manejo dos sistemas, pois é pouco provável que tal habilidade lhe 
seja transmitida completamente pelo desenvolvedor. É um conhecimento que 
pode transitar entre pessoas de uma mesma comunidade prática, que tenham 
linguagem, valores e percepções similares, mas muito difícil de se mover entre 
comunidades ou pessoas de práticas diferentes.

Nosso grande desafio como gestores de sistemas padronizados globais é fazer a 
transposição de conhecimentos de uma comunidade para outra, como quando 
operamos bases de dados nacionais, ou até internacionais, em comunidades 
diversas. Logo, o conhecer e a prática estão intimamente ligados.

Através de nosso contínuo agir, reforçando ou contradizendo as práticas, 
construímos o nosso conhecimento. Essa questão cognitiva está intimamente 
ligada ao sucesso ou não dos nossos sistemas.

Qualidade de Dados

Qualidade de dados: muito mais do que um problema técnico

Nicolau Reinhard

“Sticky knowledge: o 

conhecimento é 

aderente ao modo de 

ser das pessoas, aos 

seus valores; ele é 

dependente do 

contexto.”

“O nosso conhecer está 

em nosso agir.”

“O conhecimento menos 

a ver com a verdade e a 

razão e mais com a 

prática de intervir com 

discernimento e 

determinação no 
2mundo.” (Spender) .

1. Conhecimento: criação de vocabulário, apreensão de fatos e conceitos.
2. Compreensão: aprendizagem integrada significativa – conhecimento se torna parte do 

sistema de referência.
3. Aplicação: uso do conhecimento para tratar de problemas. Permite redefinir proble-

mas de acordo com o novo conhecimento e predizer o efeito de uma dada mudança ou 
sistema.

4. Análise: capacidade de identificar premissas não explicitadas, compreender e avaliar 
relações.

5. Síntese: integração do novo conhecimento com o conhecimento prévio. A compreen-
são e organização permitem resolver problemas novos e adaptar o conhecimento a 
novos usos.

ESTADO (NÍVEIS DE COMPETÊNCIA) DE CONHECIMENTO
3Benjamin Bloom

2 SPENDER, J. C. Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. Strategic Management 
Journal, 17, 45-62, 1996. 
3BLOOM B. S. (ed.). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals – 
Handbook I: Cognitive Domain. Nova York: McKay, 1956.
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Benjamim Bloom diz que o conhecimento é desenvolvido ao longo de níveis de 
competência crescente e identifica seis deles. Conhecimento é a apreensão de 
fatos e conceitos e de palavras que compõem certo corpo de conhecimento. 
Compreensão, por sua vez, significa integrar esses fatos e conceitos, esse vocabu-
lário, de maneira significativa, de modo que o aprendiz seja capaz de utilizar essa 
ferramenta; ele deve não apenas tomar conhecimento, mas ser capaz de aplicar 
esse conhecimento. A seguir (Aplicação), o usuário é capaz de aplicar determinado 
conhecimento fora do contexto original, por exemplo, da sala de aula em que ele 
foi apresentado; é capaz de identificar problemas seus, bem como o conhecimen-
to aplicável a eles; pode predizer, enfim, o efeito de aplicar ou não determinado 
conhecimento. No nível da Análise, o usuário é capaz de identificar novas situações 
de aplicação daqueles conhecimentos, relacionando-o a outros conhecimentos 
que ele já detém; isso significa uma incorporação muito mais sofisticada do 
conhecimento. Na Síntese, o aprendiz consegue apreender o novo conhecimento 
(do que acabou de saber em relação ao que já sabia). Por fim (Avaliação), ele 
desenvolve a capacidade de avaliar as situações nas quais se aplicam ou não 
determinado conhecimento.

A Figura 4 apresenta um modelo de análise na área de qualidade de dados. Seu 
preenchimento nos traz informações sobre os agentes com os quais iremos 
trabalhar, se necessitamos de novos membros na equipe, quais competências 
precisam ser atendidas etc. Encimando a segunda e terceira colunas estão as 
quatro características básicas da qualidade de dados: acurácia e completeza, que 
olha para os dados em si; e tempestividade e consistência, que olha para o uso 
desses dados por parte do agente. Na primeira coluna, os seis níveis de conheci-
mento estão agrupados de dois em dois. Desse modo, 
podemos avaliar os agentes, verificar o quanto eles 
contribuem, que competência trazem para o proces-
so: se alta, média ou baixa. Enfim, é uma ferramenta 
de diagnóstico utilizada na fase de pré-projeto; seu 
uso se mostrou bastante interessante em um trabalho 
feito por pesquisadores na área de projetos. Eles 
avaliaram a equipe prevista para o projeto: qual 
conhecimento explícito ela tinha do projeto, tanto no 
que se referia à tecnologia como aos processos que 
iriam receber o sistema de informação; sua compe-
tência técnica e conhecimento sobre a organização, 
entre outros. Isso quanto ao conhecimento formal, 
mas também puderam ter ideia da dimensão do 
conhecimento tácito das práticas daquela organiza-
ção, das práticas da tecnologia, a “malícia” do siste-
ma.

Conforme esses autores, podemos nos encontrar em diferentes situações: (1) uma 
em que os membros da equipe têm alto conhecimento explícito, alta competência 
técnica, mas têm baixo conhecimento tácito da situação efetiva – nessa situação, 
o conhecimento inicialmente irá apenas se transferir, aumentando muito pouco, 
porque ele tem ainda que ser adquirido; (2) aquela em que a equipe tem alto 
conhecimento explícito e alto conhecimento tácito – a transferência de conheci-
mento entre os membros será inicialmente bastante maior; (3) outra em que se 
tem baixo conhecimento explícito e baixo conhecimento tácito. Neste caso, 
inicialmente se produzirá pouco conhecimento, mas que irá aumentando à 
medida que os membros obtêm mais conhecimento; o desempenho da equipe, 

Figura 4 
Modelo para avaliação 

da qualificação da 
equipe e disponibilidade 

de informações
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sua taxa de produção dependerá da combinação de 
conhecimento explícito e tácito que ela trouxer para o 
projeto.

Esses parâmetros podem nos orientar na montagem 
de equipes para determinados projetos. Nessa 
dimensão cognitiva, tenho observado outro lado que, 
em geral, relegamos, e por isso perdemos muito: ao 
montar os sistemas, confiamos em nossa capacidade 
como desenvolvedores ou como gestores institucio-
nais, provendo todo o conhecimento que julgamos 
necessário para que o usuário tenha competência, 
crie a percepção do sistema, a interpretação correta, 
segundo nosso ponto de vista. Com essa atitude, nós 
não nos valemos de um recurso extremamente 
importante que está dentro do próprio usuário e que 
poderíamos alavancar para facilitar tremendamente 
esse processo. Esse recurso é o Capital Social.

CAPITAL SOCIAL

Definição econômica: conjunto de normas que promovem 
confiança e reciprocidade na economia.
É constituído por redes, organizações civis e pela confiança 
compartilhada entre as pessoas, fruto de sua própria interação 
social.
Habilidade de firmas ou indivíduos em gerar valor a partir da 
rede de relações sociais nas quais se inserem.
O Capital Social é um bem público, ao contrário do capital 
convencional, que normalmente é um bem privado.

l

l

l

l

Figura 5
Modelo de transferência 

de conhecimento em 
projeto

O Capital Social é então formado pela rede de relações existentes entre os mem-
bros de um grupo ou entre grupos, expressa em termos de confiança mútua e 
reciprocidade. É um “acordo” estabelecido entre aqueles que se conhecem – ou 
estão dispostos a se conhecer – e formam esse capital, através de interação que 
fará com que o conjunto gere valor para os membros, o grupo, a empresa ou para o 
projeto em si.

O Capital Social é então um bem público, do qual ninguém pode se apoderar 
individualmente; se ele existe numa determinada comunidade, ele é patrimônio 
dessa comunidade. O que podemos fazer é simplesmente alavancá-lo em benefí-
cio do sistema, para que o próprio grupo crie condições para melhoria de desempe-
nho, certamente suprimindo uma série de deficiências.



11Fórum de TIC Dataprev Qualidade de Dados

Qualidade de dados: muito mais do que um problema técnico

Nicolau Reinhard

Um exemplo é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (Siafi), que foi implantado basicamente dependendo do Capital Social dos 
gestores da área em Brasília. A transmissão de conhecimento explícito a partir dos 
desenvolvedores era reconhecidamente parcial e o tempo para fazê-lo era muito 
curto. Então, se dependeu, com muito sucesso, do Capital Social da comunidade 
de gestão financeira, que felizmente estava motivada, colocando à disposição do 
projeto seu conhecimento, suas relações, sua boa vontade e empenho. Foi uma 
demonstração de responsabilidade social muito gratificante.

O Capital Social tem várias formas e cores.

4FORMAS DE CAPITAL SOCIAL

O Capital Social na comunidade: adquire a forma “bonding”, de ligação, dando 
coesão e força à comunidade, podendo contribuir para a resolução de seus 
problemas. Organiza-se horizontalmente, isto é, seus atores desempenham um 
mesmo papel dentro do espaço social. Ele ocorre, principalmente, entre amigos 
e vizinhos.

O Capital Social entre comunidades: denominado “bridging”, atua como uma 
ponte ligando duas esferas sociopolíticas semelhantes. Dessa forma, uma 
comunidade pode buscar solução para seus problemas em outras 
comunidades; no entanto, “uma sociedade de muitos indivíduos virtuosos, 
porém isolados, não é necessariamente uma sociedade rica em Capital Social” 

5(Putnam) .

O Capital Social entre comunidade e poder público ou instituição privada: 
adquire a forma “linking”, de conexão entre esferas sociopolíticas diferentes – a 
sociedade civil e o poder público ou instituição privada –, criando-se sinergia 
entre elas.

l

l

l

4 GASTALDI DOS SANTOS, D. Vulnerabilidade. Disponível em: 
<http://www.prp.unicamp.br/pibic/congressos/xiiicongresso/paineis/023517.pdf>.
5PUTNAM, Robert D. (2000), Bowling alone: the collapse and the revival of American community. Nova York: Simon 
& Schuster. p. 19.
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COMUNIDADE DE PRÁTICA E SEUS ESTÁGIOS DE EVOLUÇÃO

Uma Comunidade de Prática designa um grupo de pessoas que se unem em torno 
de um tópico ou interesse comum. Essas pessoas estabelecem intercâmbio 
regular, através de correio eletrônico, informativos, reuniões, debates, para 
trabalhar juntas e achar meios de melhorar o que fazem, solucionar problemas da 
comunidade (empresa, associações, escolas etc.), ampliar o aprendizado de algo 
etc.

Há estreita relação entre Comunidades de Prática e Capital Social, por facilitar a 
movimentação horizontal de informações numa organização, através de redes de 
relações em que as pessoas são encorajadas a se conhecerem.

Há cinco estágios na evolução de uma Comunidade de Prática. São eles:

Estágio potencial: forma-se a partir de um núcleo composto de pessoas 
com alguma característica em comum relacionada ao seu trabalho ou 
interesse.
Estágio de construção: quando se definem a estrutura e os processos, a 
forma de operação e integração. Emergem deste estágio o entendimento 
comum e a razão de existência da comunidade.
Estágio de engajamento: quando a comunidade está em plena operação; 
as estruturas criadas no estágio são utilizadas, e a comunidade começa 
realmente a construir a capacidade de alavancar o conhecimento tácito e 
explícito de seus membros, com trabalho em conjunto para resolver 
problemas e explorar oportunidades de negócio.
Estágio ativo: caracteriza-se pela reflexão e análise conjunta da comuni-
dade, que começa a entender, definir e avaliar o valor da contribuição dos 
membros para a construção do conhecimento.
Estágio adaptativo: caracteriza-se pela grande autonomia que a comuni-
dade alcança, quando ela passa a definir padrões, criar tendências, 
influenciar e inovar, criando novos métodos ou soluções.

l

l

l

l

l

Se formos capazes de utilizar essas três formas de Capital Social em benefício de 
nossos sistemas, obviamente teremos um desempenho muito melhor, porque as 
pessoas neles envolvidas têm muito conhecimento tácito para ser utilizado.

Um exemplo bastante recente, que marcou história, foi o da campanha eleitoral do 
atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O comitê de campanha 
alavancou de maneira extremamente efetiva, através da internet, o Capital Social 
na sociedade norte-americana em prol do candidato. Isso necessariamente não 
aumentou o número de adeptos de Obama, mas tornou ativos os que já eram seus 
partidários. O site fornecia informações importantes para que as pessoas 
pudessem se conectar com outros simpatizantes na sua comunidade, receber 
material de campanha, atuar em comitês etc. Certamente, daqui para diante, 
outras campanhas políticas irão se espelhar nesse sucesso, ampliando inclusive o 
leque de ofertas.



13Qualidade de DadosFórum de TIC Dataprev

Qualidade de dados: muito mais do que um problema técnico

Nicolau Reinhard

Muitas Comunidades de Prática jamais chegam ao estágio adaptativo, quando, 
por exemplo, os problemas que as originaram são transitórios; solucionado o 
problema, elas se desfazem, pois sua missão fora cumprida.

Cada vez mais, nós desenvolvedores e implantadores de sistemas temos que estar 
atentos à possibilidade de alavancar o Capital Social para trabalhar exatamente 
na dimensão cognitiva de modo a transmitir conhecimentos tácitos, percepções, 
criar imagem dos nossos projetos. O processo de internalização de sistemas 
necessita que se aborde essa dimensão. Não pode ser um processo impositivo, à 
semelhança de um exército que chega, domina, vence as resistências, implanta o 
sistema, remove os obstáculos, faz o sistema funcionar, e sai deixando uma tropa 
para dar sustentação à inovação e garantir que não se volte atrás. Infelizmente, 
muitas vezes temos implantado sistemas utilizando esse modelo, baseado em 
coação, convencimento, e endossado pela força que as organizações nos dão para 
impor alterações.

À medida que os nossos 
sistemas vão sendo cada vez 
mais globalizados e exigem 
um número cada vez maior de 
parceiros independentes, aos 
quais nada podemos impor, 
caso em que o sucesso da 
implantação do sistema 
depende da adoção voluntária 
por parte desses múltiplos 
atores, nós temos que partir 
para uma abordagem muito 
mais leve de implantação do 
que a prática tradicional.

Tendo isso em vista, apresento 
um modelo que pode nos 
ajudar a organizar e estruturar 
esse processo. Para esse modelo, uso a metáfora da “hospedagem de um forastei-
ro”. No nosso caso o “forasteiro” é quem traz a inovação tecnológica; ao chegar na 
aldeia (a comunidade ou organização em que o sistema deve ser implantado), ele 
não pode ir entrando sem que seja convidado. Ele deve se apresentar à comunida-
de, que, através de seus líderes, faz uma primeira avaliação do estrangeiro: se será 
entendido como uma potencial oportunidade (amigo) ou uma ameaça. Se ele for 
considerado uma ameaça, será imediatamente rechaçado; com o que já se 
encerra o processo. Se, no entanto, ele for visto como uma oportunidade potencial, 
com possível benefício para a comunidade, ele então será aceito na aldeia. Porém, 
para se mover nesse ambiente, ele tem que se submeter às regras de hospitalida-
de locais: algumas coisas ele pode fazer, outras não. Tem que ir com cuidado para 
não violar as normas da comunidade (o que pode ter resultados imprevistos, uma 
vez que ele não necessariamente conhece antecipadamente essas normas). Um 
deslize pode ser motivo para ele ser redefinido como uma ameaça e ser rechaça-
do, às vezes até sem saber por quê.

Então, esse começo é uma fase bastante incerta, na qual o forasteiro se move num 
ambiente desconhecido, procurando, obviamente, conseguir adeptos para aplicar 
sua inovação. Se tiver sucesso nessa etapa, os nativos, à sua maneira, passam a 
usá-la, conforme seus próprios interesses, valores e interpretação, que podem ser 

Figura 7
Hospedagem - encontro 

entre estranhos
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totalmente diferentes daqueles do forasteiro. Essas pessoas têm então autonomia 
para definir o significado e o valor dessa inovação; o forasteiro tem que aceitar a 
situação. Se ele conseguir ultrapassar essa segunda etapa, isso significa que a 
inovação foi bem-recebida pelos nativos, eles se sentirão confortáveis com ela, 
adaptando-se a ela para melhor aproveitar os seus benefícios. Nesse momento, 
não se fala mais na inovação como tal, porque ela se tornou parte integrante da 
comunidade; ninguém mais a entende como um objeto separado.

FASES DO PROCESSO DE ADOÇÃO DE UMA TECNOLOGIA

lPercepção: as pessoas assimilam a existência de algo e fazem a primeira imagem a 
seu respeito. Não existe a prática que comprove ou negue qualquer entendimento a 
respeito das características e real funcionalidade da tecnologia.

lCircunspeção: as pessoas aprendem a utilizar a tecnologia e percebem os 
problemas práticos decorrentes. Verificam sua facilidade de uso, exploram seus 
limites, aprendem a lidar com as suas deficiências e efeitos não esperados, 
improvisando soluções e incorporando-as ao ambiente de trabalho.

lEntendimento: a tecnologia entra na “fase do processo invisível” – a familiaridade 
com a mesma torna-a invisível para a pessoa, que a usa automaticamente, 
incorporando-a à sua rotina diária. Suas funcionalidades ou deficiências não são 
mais notadas, tornando-se parte do conhecimento tácito da pessoa.

6Claudio Ciborra

O processo de promover a adoção de uma inovação a partir dessa metáfora é 
totalmente diferente do que usávamos. Este processo é mais difícil, mais lento, e, 
de certa maneira, imprevisível. A possibilidade de experimentação sem compro-
misso por parte do usuário potencial é extremamente importante. Não pode haver 
uso obrigatório inicial, as pessoas têm que ter liberdade de experimentar, de 
incorporar tal inovação ao seu trabalho da maneira como preferirem, para então 
ela chegar a tornar-se invisível. Essa passagem para o invisível varia conforme as 
pessoas e comunidades.

Então, como implantar sistemas e operá-los com essa realidade emergente e 
imprevisível? É um desafio com o qual nós iremos nos defrontar constantemente. 
A maneira como entendemos a organização influirá diretamente na maneira 
como agiremos sobre ela. Estamos acostumados a entender as organizações 
como máquinas, engrenagens. Falamos em máquinas emperradas, lubrificar os 
seus componentes. Note-se, porém, que estes são componentes passivos, pois 
eles não têm vontade própria, apenas executam ordens. No entanto, para implan-
tar e administrar sistemas envolvendo entes com vontade própria, preocupados 
com sua sobrevivência, visando crescimento e reprodução etc., que fazem parte de 
uma organização real, que é um sistema político onde há conflitos, disputas, os 
nossos sistemas terão que ser feitos de maneira diferente. 

6CIBORRA, Claudio. The labyrinths of information: challenging the wisdom of systems. Nova York: 
Oxford Press, 2002.
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Passarei agora a tratar da segunda dimensão do problema de qualidade de dados, 
relacionada às limitações da agência, isto é, da ação deliberada, voluntária, de 
pessoas, que nem sempre está de acordo com os objetivos definidos inicialmente 
para o sistema. No centro disso está, obviamente, a questão do poder.
Existem várias formas de as pessoas exercerem o poder, ou várias fontes pelas 
quais elas podem obter poder. Há pessoas que podem não ter o poder formal na 
organização, mas que têm o poder interpretativo, isto é, elas têm a capacidade de 
influenciar outras pessoas na interpretação do que determinadas coisas signifi-
cam. Por exemplo, a autoridade formal diz: “esse item de dado tem que ser preen-
chido”, ao que alguém pode contrapor: “ah, mas isso aí não vai dar em nada” ou 
“esse dado não é importante”. Em casos assim, os nossos sistemas estarão em 
uma situação bastante delicada.

O resultado disso é que o significado atribuído a sistemas e a dados é produto de 
dois processos. Primeiro: De que maneira as premissas são compartilhadas entre 
as pessoas? Segundo: Como se dá o diálogo político, através do qual agentes 
influenciam as percepções, decisões e comportamentos de outros? 

Agentes envolvidos num determinado sistema podem ter interesses divergentes, a 
serem negociados ou resolvidos, para se chegar a um significado a respeito 
daquele sistema. Então, como implantar sistemas numa situação em que não é 
por cognição que se resolve, e a dimensão política é uma componente importante 
a ser considerada? Os sistemas que vejo falhando, principalmente no setor 
público, devem seu fracasso, na maioria das vezes, à dimensão política, que não 
foi adequadamente considerada. Isto é, havia essa situação de agência, em que o 
implantador do sistema acreditou ingenuamente na definição da autoridade 
maior; o sistema foi implantado, teve apoio da autoridade, mas como o diálogo 
político não ocorreu, isso levou a percepções do sistema e a interpretações que o 
deterioraram ou até o inviabilizaram. Uma das maneiras de entender como o 
concerto entre agentes e suas vontades e objetivos pode acontecer é utilizando o 
modelo de Rede de Atores, conceito da área de sociologia.

7TEORIA DA REDE DE ATORES (Latour)

Princípios
lConstrução social de um novo objeto
lProcesso de identificação de certos atores

A mediação sociotécnica é feita por meio de “traduções” (um ator se qualifica para 
representar outros atores) que ocorrem na Rede de Atores, através de:

linterferência ou do programa de ação;
lcomposição (criação de artefatos);
lobscurecimento reversível (black-box – caixa-preta);
ldelegação (de significado).

Os momentos do processo de tradução são:
1. problematização;
2. atração de interesses;
3. recrutamento; e
4. mobilização dos aliados.

7 LATOUR, B. We have never been Modern. Harvard University Press, 1993.
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Para Latour, a construção de uma realidade se faz através da interação de uma 
Rede de Atores, na qual alguns atores se impõem ou são aceitos como represen-
tantes de outros, falam por eles; essa mediação se chama “tradução”. Isso leva a 
concretizar uma solução, pois esses atores podem interferir no programa de ação, 
criando objetos nos quais embutem um acordo previsto em todo o sistema de 
informação. Essa caixa-preta, de certa maneira consolida e torna perenes certos 
comportamentos. Com isso, a comunidade envolvida delega a esses sistemas ou a 
esses atores o direito de fazer certas coisas. Sempre que automatizamos um 
processo, delegamos a esse processo o direito de fazer aquelas atividades e 
também o direito de não fazer outras. Como é que ocorre o processo de tradução?

Num primeiro momento, um agente consegue convencer suficiente número de 
seus pares de que há um problema a ser resolvido e de que ele tem a solução, 
enfim, de que ele é o caminho através do qual aquela solução pode ser implanta-
da. Em síntese: ele é o ponto de passagem obrigatório para a solução. O segundo 
passo é ele conseguir atrair pessoas para a solução e liderar o processo. Para isso, 
ele precisa convencê-las de que aquela solução, se implantada, atende também 
às necessidades dos demais participantes. Se aceito, sua tradução estará sendo 
reforçada, delegando a ele o direito de conduzir o processo. O terceiro momento de 
tradução ocorre quando se vai implantar a solução – vários agentes já foram 
convencidos de que a solução é boa. Então se começa a definir qual o papel, a 
contribuição de cada um no processo. Essas pessoas não poderão ser passivas, 
por isso a necessidade de envolvê-las atribuindo-lhes papéis. E, por fim, o momen-
to de ação, em que essa estrutura é colocada em prática e se implanta a solução 
inicialmente definida, para a qual se conseguiu parceiros que se dispuseram a 
exercer um papel e agora passam à ação.

À primeira vista, esse processo parece ser totalmente linear, mas não é. Ele pode 
ter retornos contínuos; a cada novo agente que entrar, o ciclo poderá ter que ser 
reiniciado. Nós, por exemplo, usamos esse modelo na análise do Programa de 
Telecentros públicos da Prefeitura de São Paulo. Com ele, estudamos a criação e o 
desenvolvimento do programa, cujo processo foi técnica e politicamente conduzi-
do. O engajamento dos vários atores no processo foi fundamental para o seu 
sucesso. Então, essa é mais uma ferramenta para entender a dimensão de 
agência em processo de desenvolvimento e gestão de uso de sistemas.

Para finalizar, cito o sociólogo Anthony Giddens, que trata do seguinte dilema: Uma 
organização é um sistema, um objeto perene, ou é um processo em contínuo 
desenvolvimento e revisão? Na realidade, uma organização é as duas coisas: ela 
existe, tem uma estrutura que pode ser observada ao longo do tempo, mas ela é 
também algo em contínuo desenvolvimento, em constante revisão, adaptação. Os 
nossos sistemas crescem, ou se deterioram, evoluem; efetivamente eles existem. 

Estrutura Significado Dominação Legitimação

Modalidade Esquema interpretativo Mecanismo Norma

Interação Comunicação Poder Sanção

Figura
8 8: Teoria da estruturação (Giddens)

8 GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1984-2003. Ver tb. 
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996.
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Giddens aponta três dimensões na estruturação de sistemas ( ). Em 
primeiro lugar está o que as coisas significam. Ou, como é que se entende a 
estrutura de determinado sistema. Resposta: através da comunicação entre as 
pessoas; é quando cada um interpreta, de acordo, com seus valores, história de 
vida, preconceitos, levando-o a criar uma imagem do significado daquilo.

Vejamos o exemplo do CNIS. No começo, pairava a ideia de que o CNIS jamais daria 
certo. E não tinha jeito mesmo de dar certo, porque isso era reforçado por uma 
série de eventos. No entanto, à medida que outros eventos vieram a acontecer, 
começou-se a delinear a imagem: “agora o CNIS pode servir para outra coisa”; 
“talvez agora ele dê certo”. Então, o significado positivo do CNIS foi sendo construí-
do ao longo dos anos, com “suor e lágrimas” de muita gente envolvida no processo; 
um processo contínuo de construção e reconstrução, do que era administrável e do 
que necessitava de maior atenção por parte do gestor de sistemas.

Ainda na estrutura, temos a questão do exercício de poder, da dominação, da 
autoridade: quem manda, quem obedece, como as coisas acontecem. É como se 
entende que funciona a estrutura formal das nossas organizações. Ela também se 
reconstrói ou se reforça continuamente pelo exercício do poder ou pela sua 
ausência. Na organização, o mecanismo de exercício do poder é o controle sobre os 
recursos: financeiros, humanos, de tomada de decisão etc. Se eles são ou não 
disponibilizados, eles reforçam ou levam a uma revisão contínua da estrutura das 
relações de poder. 

Outra questão a que poderíamos estar dando mais atenção é a que se refere à 
legitimação: uma dimensão moral, de valores, não do que tem que ser feito, mas 
do que é certo que seja feito. O que é correto que seja feito? O que é adequado?

Como, obviamente, estamos falando de governo, cada gestão traz os seus valores, 
as suas normas, que levam a determinada legitimação junto aos seus membros do 
que é certo, do que é aceitável, do que é bom ser feito. Isso se verifica através dos 
comportamentos aceitos ou não, continuamente reforçados ou reconstruídos 
através da aplicação de sanções, positivas ou negativas, tais como elogios. O que 
acontece com alguém que viola aqueles valores? O resultado irá reforçar para os 
demais que aquele valor continua válido ou que ele já não é mais tão importante.
A teoria da estruturação de Giddens diz que a continuidade de uma estrutura – no 
caso dos nossos sistemas, a qualidade de dados – é mediada por essas três 
dimensões (significado, dominação e legitimação) com os mecanismos citados. A 
atenção a essas dimensões fará com que tenhamos uma gestão mais consciente 
e adequada da realidade da organização com a qual lidamos. É claro que imple-
mentar isso não é tão fácil assim.

Para concluir, tomo uma frase de nosso querido jogador Garrincha, dita quando o 
técnico explicava ao time brasileiro qual seria a tática do jogo contra a Rússia 
numa Copa do Mundo. Dizia o técnico: “...no jogo da Rússia vamos fazer assim...” O 
Garrincha: “[Mas pera aí,] vocês já combinaram isso com os russos?”. Ou seja, no 
nosso caso: Como tratar o problema como “processo”, quando o cliente o entende 
como “produto” (negociado na forma de contrato com prazo e custo fixos)?

Na realidade, esse discurso que eu fiz não é tanto para nós, mas para os nossos 
patrocinadores, os nossos clientes, que são os “donos” dos dados. Eles precisam 
ter essa visão de que os sistemas são processos contínuos, que devem ser gerenci-
ados continuamente, muito mais do que produtos estanques que são entregues, e, 
com isso, está encerrado o processo, ou a nossa intervenção. Precisamos conven-

Figura 8
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cer os nossos clientes de que aquilo que realmente traz qualidade para o que ele 
está comprando de nós depende, em grande parte, dele; e que essa relação não se 
encerra ao adquirir esse produto.

Quando temos um relacionamento de longo prazo, por exemplo, com a Dataprev, 
com a Previdência, isso fica um pouco mais fácil. No entanto, quando esse relacio-
namento é limitado a contratos de prazo e preço fixo, essa dinâmica se coloca sob 
suspeita; torna-se muito difícil entender ou de fazer acontecer esse processo 
contínuo. E, nesse caso, eu não tenho resposta pronta. Tenho feito esse mesmo 
discurso ao longo de 20 anos ou mais. E confesso que o sucesso de sua aplicação 
tem sido relativo. Muitos dos meus ouvintes dizem: “De fato, essas dimensões 
parecem ser importantes, mas eu tenho orçamento fixo, tenho metas fixas de 
governo, vou continuar tratando como produto, e espero que dessa vez dê certo.” 
Infelizmente, a realidade tem mostrado que, quem trata a sua necessidade dessa 
maneira, colhe os frutos do que plantou, os quais, muitas vezes, não são exata-
mente aquilo que se esperava.
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Atualmente, a Dataprev adota a Total Data Quality Management (TDQM) como 
metodologia para estabelecer as melhores práticas e premissas a serem seguidas 
na gestão da qualidade de dados e, assim, garantir a eficácia no ciclo de informa-
ções. Essa metodologia se firma no entendimento da informação como produto 
(IP), vista a partir de três dimensões: o sistema gerador das informações, a quali-
dade das informações e as características das informações. Com efeito, sua 
organização se dá num clico de ações fundamentais, 
quais sejam: definir, medir, analisar e melhorar a 
informação (Figura 1).

A metodologia TDQM foi apresentada à Dataprev 
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), e pelo fabricante do 
GoQuality, ferramenta utilizada para proceder à 
qualificação de dados. O GoQuality foi adquirido pelo 
Ministério do Planejamento, que, posteriormente, 
solicitou à Dataprev que o hospedasse. Em função 
disso, celebrou-se um Contrato de Concessão de Uso 
entre essas entidades em 2007. Trata-se de um 
software específico para a qualificação de dados em 
grupos de pessoas e endereços, que realiza higieniza-
ção, padronização e enriquecimento de duplicação e 
consistência dos dados.

Para o desenvolvimento do projeto piloto, aproveitamos o Sistema de Óbitos 
(Sisobi). Como é sabido, o número de óbitos está diretamente relacionado ao de 
pagamento de benefícios. O Sisobi é, pois, resultado da exigência legal expressa 
no artigo 68, da Lei n. 8.212/91 (Lei Orgânica da Seguridade Social), que estabele-
ce: “O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais fica obrigado a 
comunicar, ao INSS, até o dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no 
mês imediatamente anterior, devendo da relação constar a filiação, a data e o 
local de nascimento da pessoa falecida” (Redação dada pela Lei n. 8.870/94, 
alterada em dezembro de 2008). Nosso projeto piloto analisou, então, as informa-
ções registradas desde julho de 1997, o que compreende o cadastro de cerca de 
10,8 milhões de óbitos.

Esse sistema gera, atualmente, uma economia de R$ 15 milhões por mês para a 
Previdência Social. Estamos falando, sobretudo, de informações sobre o faleci-
mento de pessoas que detinham algum benefício pago pela Previdência, as quais 
não foram comunicadas pela família às Agências. O encaminhamento da certidão 
de óbito faz com que o sistema avalie essa informação e processe a cessação ou a 
suspensão do beneficio. Para confirmar a veracidade dos dados, o sistema conta 
com aproximadamente 74 critérios para a conferência. 

O Sisobi também oferece serviço a outras instituições que contam com cadastro 
próprio e desejam realizar o batimento de suas informações com o cadastro de 
óbitos disponível. Chega à faixa de quarenta o número de contratos que a Dataprev 
já firmou para a prestação desse tipo de serviço. Estamos falando, especialmente, 

Fonte: TDQM -  Princípios e ferramentas – SLTI / GoDigital

Figura 1
Ciclo de Qualidade Total 

da Informação
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de informações dos governos federal, estaduais e municipais, bem como de 
entidades privadas como seguradoras e bancos.

No que diz respeito ao volume de dados sobre óbitos encaminhados por Unidade 
da Federação (UF), até dezembro de 2008, São Paulo aparece em primeiro lugar. O 
estado informa, em média, 20 mil 
óbitos por mês à Previdência Social 
(Figura 2).

Afora isso, entre os anos de 2001 e 
2008, nota-se o crescimento da 
codificação da quantidade de óbitos 
ano a ano encaminhados à 
Previdência Social. O crescimento 
assistido entre 2001 e 2002 é 
explicado pela mudança de sistema. 
Daí em diante, tem se verificado 
uma média anual de 1 milhão de 
óbitos notificados (Figura 3). 

As modalidades de envio também assumem importância destacada na forma de 
registro das informações, estando atreladas ao nível de informatização dos 
cartórios e à maneira como se encaminham os dados. Existem atualmente cinco 
modalidades: 1) Formulário impresso, para os cartórios sem qualquer automação; 
2) Disquete SEO-Cartório, para os optam pelo sistema fornecido pela Previdência, 
a Dataprev e o INSS, no qual são inseridas as informações, posteriormente salvas 
em disquete; 3) Disquete de outros sistemas, para aqueles que utilizam sistemas 
próprios de coleta de dados; 4) Sisobinet via cartório, sistema que a Dataprev 
disponibiliza via Internet para que os cartórios digitem as informações de óbitos e 
enviem diretamente para a Previdência; e 
5) Arquivo de transferência SEO-Cartório, 
sistema instalado no cartório por meio do 
qual também se faz a transmissão das 
informações para a Previdência. De 
todas, a quinta modalidade é a que mais 
reverte em encaminhamentos de dados 
de óbitos para a Previdência. Para 2008, 
foram 452 mil óbitos encaminhados via 
arquivo de transferência SEO-Cartório, em 
contraponto com os 65 mil casos notifica-
dos via formulário impresso (Figura 4).

Eis aqui a principal motivação técnica que 
nos levou a utilizar o Sisobi em nosso 
projeto piloto sobre qualificação de dados. Entendemos tudo isso como uma 
oportunidade ímpar para o treinamento e a internalização da cultura de qualifica-
ção de dados entre a equipe da Dataprev, o que assume o caráter de objetivo geral 
do projeto. E mais, afora o fato de o Sisobi ser usado por todos os níveis de governo, 
como mencionado há pouco, uma análise anteriormente feita pela SLTI e o INSS 
para o sistema de batimento entre o Sisobi e o Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos (Siape) chamou atenção para o fato de esse 
cadastro ser usado para o batimento com outros cadastros de governo e da 
iniciativa privada. Ou seja, além de testar a execução desses cruzamentos, tería-
mos ainda um retorno acerca da natureza de seus resultados.

Fonte: Sistema Sisobi.

Fonte: Sistema Sisobi.

Figura 2
Óbitos por Unidade da 

Federação, até 
dezembro de 2008

Figura 3
Óbitos por Unidade da 

Federação, até 
dezembro de 2008
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Em termos operacionais, iniciamos os trabalhos com a versão 3.4 do GoQuality, 
ocupando-nos dos processos de qualificação e duplicação do batimento entre o 
Sisobi e o Siape, referente à folha de pagamento do governo. O cruzamento entre 
esses sistemas é um serviço de qualificação de dados já disponível na Dataprev. 
Interessa-nos, então, ajustar a metodologia de TDQM ao processo de trabalho de 
qualificação de dados existente. 
Ao mesmo tempo, procuramos 
adaptar as possibilidades 
abertas pela metodologia às 
nossas necessidades e realida-
de, não perdendo de vista a 
preocupação de se chegar a 
uma análise satisfatória a 
respeito de como anda a 
qualidade de dados no Sisobi.

Com efeito, é do nosso interesse 
que haja a redução na quantida-
de de benefícios cessados ou 
suspensos indevidamente. No 
que compete ao cotidiano 
desse serviço, muito embora 
tenhamos os 74 critérios de 
avaliação, nada garante que, 
por definitivo, não ocorram 
falhas de procedimento em 
caso do óbito de um beneficiário. O sistema pode enviar uma informação incorreta 
ao INSS de modo a resultar na cessação ou na suspensão indevida do benefício. 
Com a melhora na qualidade das informações de óbitos, acreditamos que o índice 
dessas falhas fique muito próximo de zero.

Seguindo nessa perspectiva financeira, se, de um lado, a redução de abusos, 
irregularidades e fraudes é o grande objetivo do Sistema de Óbitos; de outro, a 
redução do custo operacional, sobretudo com retrabalho, mostra-se uma impor-
tante justificativa para o incremento dessa ferramenta. Reduzir o pagamento de 
benefícios ou aumentar a cessação dos benefícios por óbitos, logicamente, terá 
impacto financeiro direto na redução de gastos da Previdência Social, o que 
permite vislumbrar uma economia ainda maior que os atuais R$ 15 milhões por 
mês. 

Por sua vez, em termos organizacionais, o aumento na qualidade das bases de 
dados sobre óbito tende a reverter em maior confiabilidade e credibilidade da 
instituição perante seus parceiros, em geral, e seus usuários, em particular. Isso 
porque a base de óbito interfere em outras bases como o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS) e o Sistema Único de Benefícios (SUB), responsável 
pelo pagamento de benefícios. Então, se conseguirmos aumentar a qualidade da 
base de óbitos, indiretamente, estaremos contribuindo para a melhoria das bases 
desses dois cadastros.

Mas, voltando à análise dos dados de óbito, temos a aplicação da metodologia 
TDQM por meio do GoQuality e do Dardo, ferramenta de manipulação e tabulação 
de dados -  On-line Analytical Processing (Olap) -  de uso da Dataprev. Tomamos 
como referência os dados do arquivo de movimento de óbito gerado no batimento 
do Siape/Sisobi de fevereiro de 2009, que continha 87.670 registros. Esse arquivo 
foi denominado de Dataprofile.

Fonte: Sistema Sisobi.

Figura 4
Óbitos por modali-

dade de envio, 
2008

1 - Formulário Papel
2 - Disquete SEO-Cartório
3 - Disquete Outros Sistemas
4 - SISOB/NET v. cartório
5 - Arq. transfer. SEO-Cartório
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Entre os resultados da análise de qualificação de dados para esse conjunto de 
dados, conseguimos verificar 102 casos de data de nascimento inválida, 1.259 
casos de data de nascimento zerada, 108 casos de data de óbito anterior a 24 de 
abril de 1986. Sobre essa informação, em particular, cabe uma explicação. 
Segundo as regras de negócios do sistema de óbitos, o sistema não pode receber 
registro de óbito que tenha ocorrido antes de tal data. Os 108 casos encontrados 
representam, portanto, a quebra dessa regra de negócio ( ).

Outra informação a se destacar remete à incidência de nome inválido de falecido, 
que chegou a 415 registros. Quando não há a informação do nome do falecido, o 
cartório deveria valer-se da categoria “ignorado”. Porém, há casos em que se 
emprega uma série de outras, entre as quais “natimorto” e “não identificado”, que 
não condizem com o protocolo estabelecido para a troca de informações dos 
óbitos com a Previdência. Algo de natureza semelhante ocorre quando lidamos 
com as informações inválidas sobre o nome da mãe do falecido, que totalizaram 
72 casos.

Os dados relativos à unidade da federação também apresentaram problemas. 
Foram 5.419 casos de UF de nascimento inválida, sendo 5.069 casos com o 
número da identidade preenchido, mas com UF em branco. Nessa linha, encontra-
mos 6.975 casos de número da identidade preenchido, mas com órgão emissor da 
identidade em branco. Há ainda os 22.290 casos de município inválido. 

As informações sobre 
CPF chamam atenção 
d a  m e s m a  f o r m a .  
Identificamos 37.218 
casos de CPF inválido. 
Todos apresentaram o 
campo zerado. Essa é 
uma questão complica-
da no contexto das 
regras de negócios do 
sistema de óbitos. Com 
muita frequência (42%), 
as pessoas vão ao 
cartório registrar óbito, 
mas não dispõem dos 
dados do CPF do faleci-
do. Isso, todavia, não 
impede que o documen-
to seja emitido. O problema é que estamos falando de uma informação que teria 
valor-chave para nós, mas que, por força de Lei (não obrigatoriedade da informa-
ção) nem mesmo tem chegado com boa qualidade.

A apuração das ocorrências de duplicação reportou-nos a outros questionamentos 
importantes. Encontramos 292 registros duplos, o equivalente a apenas 0,33% do 
total. A verificação desses duplos se deu a partir dos seguintes critérios: primeiro 
nome da pessoa, primeiro e último nome da mãe, e datas de nascimento e óbito. A 
despeito dos casos de homônimos, na maioria das vezes, estávamos diante de 
registros a respeito de uma mesma pessoa. A explicação disso repousa no fato de 
o cartório poder encaminhar informações sobre o mesmo óbito mais de uma vez. 
Na tentativa de corrigir um dado assinalado errado na certidão, altera-se um dos 
campos que faz parte da chave o que gera novo registro e, consequentemente, a 
duplicidade.

Figura 5

Fonte: Projeto Piloto Sisobi 
/ Análise dos Dados 

usando GoQuality e DARDO 
/ Movimento Sisobi de 

fevereiro de 2009.
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Figura 5
Qualificação de Dados a 

partir das Regras de 
Validação do Sisobi
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O quadro até aqui exposto permite algumas conclusões interessadas, sobretudo, 
na redução dos problemas identificados, almejando chegar à sua não-ocorrência. 
Tais considerações se valem do trabalho com dois indicadores: qualidade de 
identificação do falecido e qualidade de identificação do cartório. Fato digno de 
nota, nem sempre conseguimos identificar corretamente o cartório que encami-
nhou determinada informação. Ao mesmo tempo, estamos criando um sistema de 
métricas e avaliação para compor esses indicadores. 

Consideramos que os cartórios devem melhorar a qualidade das informações de 
óbitos enviadas, a fim de atender à Lei n. 8.212/94. Os programas de crítica e 
consistência do próprio Sisobi podem ser aperfeiçoados. O processo de acompa-
nhamento para acertos de informação de óbitos pode de ser aprimorado, na 
medida em que a correção dos dados ainda apresenta falhas básicas, que resul-
tam em duplicação de registro. As tabelas internas não estão aderentes aos 
padrões das tabelas coorporativas da Dataprev. Ao que parece, o Sisobi, em vez de 
trabalhar com a tabela de municípios do Instituto Brasileiro de Geografia de 
Estatística (IBGE), utiliza a tabela do Sistema Nacional de Previdência Social 
(Sinpas). Provavelmente, esteja aí a explicação para tantos municípios inválidos.

Em termos de recomendações, propomos:

1. A padronização e a unificação do cadastro de cartórios – o que parece já está 
em estudo entre a SLTI, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o INSS e o 
Ministério da Previdência.

2. O aperfeiçoamento do protocolo de troca de informação entre o INSS e os 
cartórios, com a extinção do envio por disquete, uma vez que essa modalidade 
de envio atualmente indica represamento de informações.

3.  A padronização de registro de informações sobre óbito. 

4. A retomada do projeto de apoio à informatização dos cartórios pelo Governo 
Federal. 

5. A adoção do uso de métricas e indicadores de qualidade para medir o grau de 
completeza e confiabilidade dos cadastros.

6. O cruzamento de dados do Sisobi com os de outros cadastros do Governo 
Federal, a exemplo do CPF.

Em linhas gerais, esses são os atuais resultados alcançados por meio do projeto 
piloto para o Sisobi. Estamos gerando um plano de qualificação para esse sistema 
de óbitos e, com bases nas informações contidas em relatório recente, já podemos 
agendar com a equipe do INSS, nosso cliente, a fim de discutir e priorizar algumas 
medidas. Uma vez estreitado o diálogo, daremos continuidade ao nosso trabalho 
de contribuir para a qualificação de dados.
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DEBATE

Dataprev

USP

 – Vocês podem sugerir algum método para 
dar celeridade a esse processo de qualificação das 
informações? Recebemos informações sobre a 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Cajed) e a Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (Gefip). Nesse 
debate, há pessoas que consideram que ter mais de 
uma fonte acaba sendo interessante, porque se 
consegue cruzar os dados; ao passo que para outras o 
melhor seria ter apenas uma fonte. Então, queria 
saber a opinião dos senhores: trata-se de um proble-
ma ou de uma solução? 

 -  Esse é um dos grandes problemas que temos. 
Deparei com isso no passado quando propus o uso de 
dados de registros administrativos para fins estatísti-
cos. Temos, normalmente, o desafio de construir uma 
série de tempo. No seu caso, trata-se de uma série de 
tempo para fins administrativos. Mas o problema 
também existe quando empregamos para fins 
estatísticos. Esse, realmente, é um enorme desafio, 
pois a semântica dos dados muda ao longo do tempo, 
conforme os processos de produção são alterados 
muitas vezes por imposição legal. Então, se não 
somos capazes de rastrear os processos que deram 
origem aos dados, corremos o risco de estar com a 
semântica de dados errada. Outra coisa bastante 
problemática ainda é que não só os processos 
regulares de coleta dos dados influem na semântica, 
mas os eventos especiais também. Então, se formos 
usar os dados para fins administrativos, mas não 
tivermos a história da ocorrência de eventos especiais 
sobre cadastros que, eventualmente, ficaram detur-
pados, essa história fica comprometida. Ter a possibi-
lidade de cruzar cadastros permite identificar ou dar 
indícios dessas situações anômalas. Nesse sentido, o 
cruzamento de dados torna-se bastante defensável. 
Por outro lado, há o constante problema de os critéri-
os de coleta de dados, os processos e as codificações 
não serem consistentes. Mesmo que o cruzamento 
possa ser formalmente viável, ao se verificar a 
semântica dos dados, percebe-se que estão se 
cruzando coisas sem validade ou que, no mínimo, 
dependeriam de um retrabalho manual para a 
eliminação de inconsistências. Então, o problema de 
usar dados legados, cruzando ou não, apresenta o 
desafio do resgate da história dos processos, dos 
eventos, para que não se faça o uso errado dos dados.

Dataprev 

USP

Dataprev

-  Uma das fontes de alimentação do CNIS 
são informações de vínculos. Hoje a Previdência tem 
informações oriundas da Rais, da Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), uma questão histórica. No contexto dos 
trabalhos de qualificação de dados, existe um grupo 
que considera isso importante, que nos dá a possibili-
dade de cruzar esses mesmos dados, enquanto outro 
grupo entende que seria melhor que tivéssemos 
apenas um, até para não gerarmos mais problemas. 
O que o senhor considera melhor?

 -  Fonte única. 

 -  É importante que a fonte seja única. A 
preocupação hoje da Previdência Social é o cadastro. 
O nosso cadastro é a condição sine qua non para a 
sobrevivência de uma seguradora pública, uma 
seguradora que, passados 86 anos, garante e ratifica 
os pagamentos dos segurados com mais credibilida-
de do que vários bancos americanos da atualidade. O 
que acontece é o seguinte: nessa conjuntura, para 
que o cadastro seja único, teremos de chegar a uma 
informação do contribuinte individual semelhante ao 
CNPJ. No ano passado, na Junta Comercial do Rio de 
Janeiro, havia 110 mil empresas que teriam de ser 
encerradas, mas não foram e, automaticamente, 
podem ser utilizadas para a inserção de dados no 
regime geral de Previdência Social. Essa nossa 
discussão transcendeu a todos os dicionários e 
regulamentos válidos, por quê? Porque estamos 
falando da inserção de dados no cadastro geral da 
Previdência Social, mas essas informações, entretan-
to, vêm de outros lugares. Hoje o cadastro para ser 
fidedigno tem de ter um CNPJ verdadeiro, de uma 
empresa que está, efetivamente, exercendo a sua 
atividade ou de um contribuinte que está realmente 
prestando serviço naquela empresa; do contrário, 
esse aparece como prestador de serviço e a informa-
ção deixa de ser fidedigna. Concordo com o professor 
quando diz que a informação é única. Entretanto, 
temos o cadastro da Previdência Social que transcen-
deu a todos os regulamentos. É importante que se 
discuta a entrada de dados e que os nossos parceiros 
fiquem conscientes de que uma informação que não 
seja verdadeira causará prejuízo não só para a 
empresa, mas para o cidadão.

DEBATE
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USP -  Eu entendo que há um enorme desafio quanto 
à questão de parceiros. Na verdade, no que diz 
respeito ao compartilhamento de informações. Esse 
problema começa um pouco antes com o uso com-
partilhado de codificações. É preciso lembrar que 
cada órgão que coleta dados para fins administrati-
vos o faz em função dos seus objetivos, do seu negó-
cio e de suas limitações. Ele utiliza esses códigos e 
cadastro para os seus processos. Quando se utilizam 
esses mesmos dados para outro fim, não necessaria-
mente serão os mais apropriados para a nova aplica-
ção. O desafio de compartilhar códigos traz um 
complicador adicional, e, às vezes, isso impede o uso 
efetivo dessa codificação, bem como dos dados. 
Então, interessa não só a parceria, mas a parceria 
com codificações, com padrões que atendam a 
necessidade de todos os parceiros. Frequentemente, 
isso se apresenta quase como uma barreira intrans-
ponível, pois remete a um grande aumento nos gastos 
de um dos parceiros.

DEBATE
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Esta comunicação parte de um trabalho realizado entre 2005 e 2006 dirigido à 
depuração do cadastro do Censo Previdenciário. As informações aqui apresenta-
das constam de um relatório do grupo de trabalho de Integração de Cadastros 
Sociais, no qual diagnosticamos os seguintes problemas: duplicidade, inconsistên-
cia, endereço inválido, número de benefício superior ao número de idosos, regis-
tros sem qualquer documento, sem CPF e nome incompleto. Enfim, estávamos 
diante de um cadastro ruim e desatualizado. Os problemas remetiam a falta de 
integração das bases; ausência de ferramentas e mecanismos de gestão da 
qualidade; e carência de uma cultura de qualidade de dados. Tal situação acabava 
por favorecer ou, antes, permitir o pagamento de benefícios a pessoas falecidas – 
o que é entendido como exemplo de fraude, barreira para a eficácia de políticas 
sociais e condição de emperramento das questões de qualidade de cadastro.

O Censo Previdenciário tem como objetivo reduzir pagamentos indevidos, valendo-
se, para tanto, da atualização cadastral dos titulares de benefícios. Na primeira 
etapa, foram identificados 2,4 milhões de benefícios com vulnerabilidade cadas-
tral. Esses casos remetiam ao projeto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
chamado Identificação Única de Benefício, a partir do qual foram gerados benefíci-
os bem antigos, numa época anterior à informatização, e que, além disso, apre-
sentava várias falhas de cadastro. Esses benefícios antigos foram batidos com a 
base do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), por meio do que se 
chegou àqueles 2,4 milhões de benefícios utilizados na primeira etapa do Censo. 
Nesse número, não constavam os benefícios por incapacidade (temporários) e os 
oriundos de convênios e acordos internacionais. A partir daí, o Censo seguiu em 
três fases, tendo como referência o dia de pagamento dos benefícios, que soma-
vam 14,7 milhões casos. Na verdade, baseava-se em 17 milhões de benefícios que 
deveriam ser recenseados ( ).

Fase Realização na rede bancária Período de pagamento de benefício

1a Novembro de 2005 a maio de 2006 1o e 2o dias úteis

2a Dezembro de 2005 a junho de 2006 3o dia útil

3a Janeiro a julho de 2006 4o e 5o dias úteis

Na segunda etapa, trabalhamos com todos os benefícios, exceto aqueles concedi-
dos por incapacidade (temporários), os assistenciais e os mantidos a partir de 
janeiro de 2003, quando o INSS implantou a obrigatoriedade de o benefício ser 
concedido mediante a confirmação do CPF. Avaliamos que esses benefícios não 
teriam muitos problemas cadastrais. Naquele momento, firmamos a parceria com 
a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), que nos convidou para 
compor um grupo de trabalho dirigido à gestão da qualidade de informações 
sociais. O INSS entrou com o banco de dados do Censo Previdenciário gerado na 
primeira etapa. Essas informações foram batidas com as do Sistema de 

Figura 1

Figura 1 -  Fases para a realização do Censo Previdenciário
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Informação de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, e do Sistema de Óbitos 
(Sisobi), do Ministério da Previdência. Dos 23,9 milhões de ativos existentes à 
época, recebemos 2,03 milhões, ou seja, uma amostra de 8,5%.

As análises apontaram três contextos de situação-problema. O primeiro assinalava 
um alto potencial de irregularidade, abuso e fraude. Entre os exemplos, temos: 
beneficiários mortos que recebiam pagamento; inconsistência de gênero, ou seja, 
homem recebendo salário-maternidade; inconsistência de data de nascimento, ou 
seja, aposentadoria por idade paga a beneficiários com idade inferior ao previsto 
na lei. Nesses casos, a ação indicada era auditar e cessar o pagamento. O segundo 
correspondia a um potencial mediano de fraude ou irregularidade, expresso, 
sobretudo, nos casos de endereço com alta concentração de benefícios. Trata-se 
de um contexto diferente do primeiro, na medida em que os sindicatos, entidades e 
asilos recebem por vários beneficiários, além dos indivíduos que acumulam 
legalmente ao menos dois benefícios, como aposentadoria e pensão. Outra 
possibilidade diz respeito aos procuradores, que recebem mais de um benefício ao 
representar simultaneamente várias pessoas. Para esses casos, não cabia auditar 
e cessar. O melhor procedimento passava por analisar para saber se era um caso 
de irregularidade ou não. Por fim, o terceiro contexto referia-se ao impacto em 
custos de operação. Na base, havia nomes e endereços inconsistentes, o que 
tornava o nível de qualidade muito baixo e não trazia segurança para a tomada de 
decisão. A saída seria, então, a prevenção e a correção. 

Dos óbitos identificados 
após o cruzamento das 
bases do SIM e do Sisobi, 
os detectados por rotina 
de produção somaram 
0,28%. Com o GoQuality, 
ferramenta internalizada 
pela Dataprev, por essa 
ser um pouco mais 
sofisticada, percebemos 
0,33% da base. Isso 
representava um univer-
so de 6.648 benefícios. Nesse processo, tomamos o cuidado de utilizar um conjun-
to de chaves mais seguro. Como as entradas nome, data da nascimento, nome da 
mãe são consideradas chaves fracas, incluímos o número do CPF ou do título de 
eleitor. Julgamos ser esse procedimento suficiente para tornar o trabalho consis-
tente ( ). 

Em termos de resultados, detectamos inconsistências de gênero, tais como 
titulares de benefício com nome masculino, mas cujo sexo era feminino (0,58%). 
Verificamos registros de várias pessoas com o nome “José” recebendo salário-
maternidade, havendo o caso extremo de uma pessoa que contava com cinco 
benefícios desses na gerência do Pará. Ao fazermos contato para a conferência 
dessa particularidade, descobrimos que não se tratava de “José”, mas de “Jôse”, 
uma mulher efetivamente. Ou seja, embora alguns casos sugiram inconsistência, 
correspondem, na verdade, a informações corretas. Algo semelhante se passou 
com nomes de mulheres vinculados a pessoas do sexo masculino (0,94%). 
Sabemos o quanto o sexo interfere na legalidade do direito aos benefícios, uma vez 
que mantém relação, por exemplo, com a idade ou o tempo de serviço necessário 
para obtê-los. Eis uma questão a ser tratada e trabalhada.

Figura 2

Figura 2
Óbitos Identificados

Fonte: Censo Previdenciário.
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Também fizemos uma 
escala pela qual perce-
bemos a existência de 
várias pessoas que 
usufruíam mais de um 
benefício -  ocorrências 
que vão além dos casos 
de acumulação devida, 
como os indicados 
anteriormente. Lida-
mos, ao todo, com 
24.546 benefícios da 
base da primeira etapa 
do Censo ( ).

Os dados para concen-
tração de benefícios 
por endereço, tal como 
mencionado anterior-
mente, colocava-nos 
diante dos casos das 
representações, associações, entidades e asilos. No Censo, esse número somou 
71.214 benefícios para 33.338 endereços ( ).
 
A possível ocorrência de nomes inconsistentes – vista, sobretudo, pela indicação 
de apenas um nome -  foi apontada para 0,13% dos registros da base de dados. 
Ocorre, porém, que nem 
sempre isso é inconsis-
tência. Existem pessoas 
que têm apenas um 
nome mesmo – só José 
ou só Maria. Para a 
primeira etapa do Cen-
so, recebemos 2,6 mil 
benefícios com essa 
situação.

Para a qualificação de 
dados por endereço, per-
corremos o seguinte 
caminho: os dados com 
qualidade na origem 
somavam 1.169.128 re-
gistros, ou seja, 58% da 
base da primeira fase. 
Uma vez corrigidos pelo 
GoQuality, esse número 
passou para 673.698 registros, o que, em termos percentuais, representava 33% 
do conjunto de dados disponíveis. Desse modo, chegamos aos 187.353 endereços 
inqualificáveis ou inconsistentes, que correspondem a 9% dos registros. Cabe 
ressaltar que endereço inqualificável é diferente de endereço com entrega impos-
sível. Trata-se tão-somente daqueles que não se encontram na base dos Correios 
( ).

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 3
Indivíduos com Vários 

Benefícios, 2005-
2006

Fonte: Censo Previdenciário.

Fonte: Censo Previdenciário.

Figura 4
Concentração de 

Benefícios por 
Endereço, 2005-

2006
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Quanto a documentos 
inconsistentes, encontra-
mos tanto pessoas com o 
mesmo CPF quanto indiví-
duos com mais de um CPF. 
Era um problema que 
existia até mesmo na base 
do Censo que retornou do 
banco. Em parceria com a 
SLTI, criamos um Indicador 
de Qualidade de Identifi-
cação (IQI), valendo-nos de 
algumas peculiaridades 
referentes ao preenchimen-
to dos dados, a saber: nome 
válido (primeiro e último 
nomes preenchidos e “sem 
sujeiras”); datas de nasci-
mento válidas e idades 
entre 0 e 125 anos; sexos 
consistentes com o primeiro nome; documentos com 
digito verificador correto; e documentos correspon-
dentes ao beneficiário e “sem sujeiras” (CPF imple-
mentado). Como a meta era promoção de excelência, 
estabelecemos uma escala de ponderação entre os 
atributos. Quanto mais atributos preenchidos correta-
mente, mais consistente se apresentava o indicador 
( ).

A qualificação dos dados foi orientada pelo preenchi-
mento, a consistência e a ponderação entre os 
atributos. Percebemos, assim, que a nota de registro 
de documentos incorretos deve diminuir e que a 
validação de documentos de serviço também tende a 
melhorar. Pela avaliação comparativa feita entre as 
Unidades da Federação (UF), o Acre, com IQI de 
70,79%, apresentou o pior trabalho, enquanto o Rio 
de Janeiro foi o estado com o maior índice, 74,83% 
( ).

Ao longo desse percurso, observamos que muitos 
órgãos ainda possuem dados, sistemas e ações de 
qualificação não integrados; realizam a sobreposição 
de ações e resultados tópicos; reproduzem um alto 
custo de troca de informações e inconsistência entre 
as fontes. Embora venhamos assistindo a pequenas 
modificações, ainda é preciso bastante trabalho para 
que se consolide uma cultura de qualificação de 
dados dos cadastros públicos (Figura 7).

Figura 6

Figura 7

Figura 5
Qualificação de dados 

por endereço

Figura 6
Ponderação de Atributos

Figura 7
IQI Comparado por UG
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INSS

. -  Vocês chegaram a estimar o valor economizado 
com a suspensão de benefícios após o Censo?

 -  São R$ 390 milhões de economia anual 
obtidos com a cessação de benefício por meio do 
Censo. 

 -  Você apontou os números de sucesso do 
sistema para encontrar inconsistência. Algumas 
dessas inconsistências têm de ser checadas na vida 
real. Vocês obtiveram o retorno do acerto entre a vida 
real e o sistema?

 -  De 17.203.400 benefícios, foram recenseados 
16.654.397 e não recenseados 548.469 -  a diferen-
ça de não recenseados deve-se às cessações dos 
benefícios por motivos diversos. E por que esses não 
foram? Porque já teriam sido cessados em razão de 
óbito ou por outros motivos. Desses 548 mil, há ainda 
29 mil benefícios que foram adiados por problemas 
operacionais e continuam fazendo parte do Censo 
nas agências da Previdência Social. Temos também, 
em fase de apuração, 1,9 milhão de benefícios que 
estão em situação crítica quanto ao CPF, ao CNIS e, 
ainda, a respeito de sua própria legitimidade. Feito o 
batimento com o Sistema Único de Benefícios (SUB), 

Figura 8
Modelo de Gestão de 

Qualidade 
de Dados

o Censo identificou casos em que até mesmo o direito 
ao benefício teria de ser observado.

 -  Após o Censo Previdenciário, esses dados 
atualizados já migraram tanto para o SUB quanto 
para o CNIS? Como estão essas informações hoje? 

 -  Para o resultado do Censo, esses dados passa-
ram por uma depuração. Aquilo que veio da rede 
bancária foi batido com o cadastro de CPF da Receita 
Federal. As inconsistências foram separadas e 
mandadas para o banco, de modo a serem submeti-
das a um saneamento. Seguiu-se, então, o batimento 
com o CNIS. Aquilo que foi validado no cadastro do 
CPF e no cadastro do CNIS passou também por um 
batimento com o objetivo de atualização do SUB. Já os 
dados inconsistentes foram guardados em outro 
banco de dados para gerenciamento futuro. Na última 
etapa, foi feito o batimento com o Sisobi. Observem o 
caminho: fez o batimento com o cadastro da receita, o 
CNIS, o Sisobi, e, por último, com o SUB. Validamos 
14,6 milhões de benefícios, que hoje estão atualiza-
dos na base do SUB.

-  São esses os benefícios que constituem o 
principal conjunto de dados que será exibido no 

MPS

N.I.

Dataprev 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.
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extrato previdenciário. Eu penso que outro ganho 
possível dentro processo é conseguir implementar 
formas de impedir a entrada de dados equivocados 
ou sem a qualidade devida. Várias das coisas, desde o 
pareamento de erros comuns de digitação até 
confirmações dentro dos processos, podem sair 
disso. Vocês fizeram alguma análise a esse respeito? 
Tem alguma coisa sendo encaminhada nesse senti-
do?

 -  Em todos os sistemas, as inconsistências 
podem estar relacionadas com a entrada de dados. 
Se os dados entram com erro, teremos que acertar 
depois. A qualidade da entrada de dados é o mais 
importante. O sistema é alimentado por fontes que 
consideramos fidedignas. O CNIS, por exemplo, é 
alimentado pelo Banco do Brasil, a Caixa Econômica e 
a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social (Gefip). Às vezes, as informações 
chegam com marcação de afastamento por óbito, 
mas a pessoa está viva. É muito complicado trabalhar 
com inserção de dado. 

– Então, o fato de a instituição ser fidedigna 
não significa que ela trabalhe com qualidade de 
dados?

 -  Existe uma equipe trabalhando na migração e 
na nova vaga do CNIS. Sabemos, realmente, que há 
uma fragilidade não só na Gefip, como também em 
outras fontes, haja vista que o CNIS e a Dataprev são 
grandes guardadores desses dados. Então, temos de 
ter um sistema que permita uma avaliação na 
entrada ou, pelo menos, o tratamento desses dados 
antes que sejam apropriados para a concessão de um 
benefício. Paralelamente a isso, estamos fazendo um 
trabalho conjunto de modo a iniciar as visitas aos 
cartórios. Entendemos que grande parte da melhoria 
desses dados depende do empenho do próprio INSS 
em apresentar suas orientações aos cartórios acerca 
do preenchimento das informações. Sabemos 
exatamente o quanto a falta dessas orientações tem 
causado prejuízo para nós.

 – Desde a promulgação da Lei n. 6.015, em 31 
de dezembro de 1973, transcorreram-se 36 anos. 
Ocorre que, ainda hoje, o que consta na certidão de 
óbito não atende aos interesses dos órgãos. Não 
podemos nos esquecer de que o Brasil ainda tem a 
questão do índio e que, tal como disposto na Lei n. 
6.001 (Estatuto do Índio), os registros de óbito são 
efetuados por suas próprias etnias. É óbvio, então, 
que essas informações não estão migrando para o 
Sisobi. 

INSS

Dataprev 

INSS

INSS

MPS

MPS

MPOG/SHR

 -  Trabalhamos em parceria com a auditoria. Eu 
sou do Ministério da Previdência Social. No ano 
passado, nossa parceria com a Polícia Federal 
resultou em 43 operações. O modus operandi, 
basicamente, foi: falsificação de documentos, 
utilização de documentos falsos para obtenção de 
benefício e inserção de vínculo fictício por meio de 
Gefip extemporânea. Nos trabalhos preliminares de 
busca de provas, conseguimos identificar cerca de 6 
mil benefícios inseridos por meio de empresas 
laranja, fantasmas, encerradas, omissas ou paralisa-
das. Temos feito relatórios apontando as vulnerabili-
dades. Acho que o caminho é melhorar a dinâmica de 
inserção de dados, porque, se essa for ruim, vai ser 
muito difícil fazer alguma modificação. Neste ano, o 
nosso foco é diminuir o número de operações. Vamos 
verificar, dessa forma, se os nossos controles são 
eficazes. Até porque, um grande número de opera-
ções depõe contra a nossa imagem perante a socie-
dade, pois sugerem que os nossos controles estão 
falhos. Temos de chegar ao fim deste ano com o 
menor número de operações, mas tendo uma maior 
qualidade em nosso cadastro.

 -  Só para complementar uma coisa que se 
colocou a respeito da Lei n. 6.015, de 1973. Estamos 
também trabalhando numa proposta de operação 
dessa Lei, até mesmo para poder acrescentar mais 
documentos no registro de óbito, principalmente o 
CPF. De fato, concordo com a necessidade de atuali-
zação da legislação. A respeito da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), estamos disponibilizando o Cadastro 
do Indígena, dirigido ao trabalhador rural. 
Evidentemente, uma vez que a própria Funai fará a 
inclusão dos indígenas, também será ela a responsá-
vel pela atualização anual desses dados. Esperamos, 
assim, eliminar a referida distorção.

 -  Na Secretaria de Recursos Humanos 
(SRH) do Ministério do Planejamento, também 
utilizamos a base de dados de óbitos. O primeiro 
cruzamento foi feito pela Dataprev, batendo a base de 
dados dos servidores públicos federais com a base de 
óbitos. Depois começamos a fazer mensalmente 
esse cruzamento, de modo bem caseiro. Além disso, 
há algum tempo que SLTI tem nos ajudado com a 
ferramenta GoQuality. Isso tem permitido uma média 
de mil exclusões mensais de servidores, principal-
mente aposentados e pensionistas, que apresentam 
a maior dificuldade de controle. O servidor aposenta-
se em Brasília, mas vai morar no interior. Como a 
certidão de óbito é muito antiga, também não oferece 
as informações necessárias. O ideal era termos mais 
informações, que número de CPF fosse obrigatório. 

DEBATE
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Cruzamos a nossa base de pensionistas com a base 
de pensionistas do INSS. Trabalhamos com um tipo 
específico de pensão que não deveria estar mais estar 
sendo paga com recursos previdenciários, mas com 
os dos órgãos onde o ex-servidor tinha vínculo. Então, 
essa qualificação de dados ajuda todos os trabalhos 
que a Secretaria de Recursos Humanos tem feito para 
coibir pagamento em duplicidade. Queremos tam-
bém utilizar a base do CNIS. Estamos ansiosos para 
descobrir os aposentados por invalidez no INSS. Todos 
estão no serviço público. Às vezes, o benefício consta 
como por invalidez para o Ministério do 
Planejamento, mas para o INSS a justificativa é outra. 

 -  Apesar dos problemas existentes nos 
cadastros, temos trabalhado pela qualidade de dados 
há muito tempo. O CNIS não existiria se não fosse 
isso. O CNIS basicamente é isso, duplicação, identifi-
cação positiva, identificação unívoca das pessoas. 
Então, o caminho que estamos começando a trilhar 
aqui já é o segundo momento dessa questão. Ou seja, 
estamos falando de um trabalho com maior suporte 
metodológico e ferramental. Mas essas são coisas 
que são inerentes ao negócio previdência, ao negócio 
da Dataprev, ao negócio do governo. Então, é impor-
tante que registremos isso, que tenhamos essa 
consciência. Não estamos começando a tratar de 
qualidade de dados. Já temos tratado disso há muito 
tempo. O que muda é a maneira como estamos 
encarando o trabalho no momento atual, ou seja, de 
uma maneira mais profissional, organizada, com 
suporte teórico maior.

 -  Após esse trabalho todo de qualificação de 
dados do Censo ou do Sisobi, quais são as lições 
aprendidas pela organização? O que é que ficou de 
positivo?

 – Houve uma indiscutível internalização 
desse trabalho, do aprendizado acumulado, da 
metodologia utilizada nas ações. Prova disso é o 
próprio fato de estarmos hoje discutindo o assunto 
conjuntamente.

 -  Vira e mexe, chegamos à conclusão de que 
qualidade de dados não é uma coisa para ser verifica-
da a posteriori, mas algo que tem de fazer parte do 
projeto do sistema. Então, a maior lição aprendida de 
tudo isso é que os projetos, na sua concepção, têm de, 
cada vez mais, tratar da qualidade de dados como 
uma coisa natural da definição de um projeto.

 -  Essa presença do recadastramento vai 
ser bem utilizada, porque a SRH está com previsão de 
recadastrar todos os seus servidores públicos e 

Dataprev

N.I.

Dataprev

N.I.

MPOG/SHR

pensionistas. Com certeza, vamos passar por inúme-
ras dificuldades, assim como o INSS e a Dataprev. 
Estamos trabalhando para aproveitar o máximo e 
errar menos, já que vamos adotar o mesmo modelo 
do INSS, recorrendo à rede bancária.

 -  Falou-se na questão da entrada dos dados. Eu 
penso que outro benefício que também poderíamos 
pensar é a própria percepção dessa entrada. Não vai 
ser somente mais um operador de sistema, mas são 
vários outros sistemas que poderão ser integrados. Eu 
queria destacar ainda que o próprio novo modelo que 
está sendo pensado para o consórcio do CNIS é 
também outro benefício disso aí. Há uma percepção 
de que outras bases de dados que surgiram posterior-
mente -  como as da assistência social e da saúde, 
que são entradas também importantes de todo esse 
fluxo – podem ser incluídas no consórcio do CNIS, 
tomando decisões conjuntas e pactuando modelos e 
padrões em relação à troca de informações entre 
sistemas.

N.I.

DEBATE
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O maior problema de trabalho que trazemos para esse debate é a questão do 
mensurar. Antes de qualquer coisa, é preciso colher um grupo de informações e 
esse grupo tem de fazer sentido a partir de um método. Para se ter confiança nessa 
mensuração, é necessário, então, trabalhar com a qualidade dos dados. A preocu-
pação decorre do fato de que, no ambiente de trabalho em que atuamos, a equipe 
tem de lidar com processos informacionais iniciados por meio de papéis, coisas 
físicas. Se estiverem bagunçados, a informatização tão-somente gerará uma 
bagunça informatizada, ou seja, um problema muito maior, posto que colocado na 
casa dos terabytes. Por essa razão, trataremos aqui da análise de dados baseada, 
principalmente, na qualidade que esses dados disponibilizam para a tomada de 
decisão.

Do ponto de vista da produção de informação estratégica, um sonho de todo 
analista é, mais ou menos, o que se apresenta no filme Minority Report, de Steven 
Spielberg. A história trata de um personagem que, em virtude de uma demanda, 
se vê capaz de acessar, por meio de uma tela touch screen gigantesca, todas as 
bases de dados integradas. A trama faz-nos imediatamente pensar num processo 
em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) demandaria o cruza-
mento de dados com as bases do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 
dos cartórios, de modo a fazer um levantamento do patrimônio. O acesso a essas 
informações seria feito num clique, haveria uma alta capacidade de integração e 
monitoramento e, principalmente, contaríamos com o tal do Precog, uma espécie 
de vidente, que ficaria ao lado dizendo o que iria acontecer. Mas o fato é que esse 
sistema não existe. 

Seja como for, essa projeção remete a detalhes que são da ordem da própria 
estrutura da informação. Podemos colher infinitas informações a partir de qual-
quer objeto. Isso, por sua vez, leva à impossibilidade de uma mensuração definiti-
va. No que tange à geração de prova, que é uma peça central da nossa área, tal 
impossibilidade afetaria a viabilidade do nosso próprio trabalho. Então, o grande 
desafio passa por diminuir incertezas e criar condições de confiabilidade nas 
informações. Aqui entra a necessidade de aplicação de um método que torne 
possível chegarmos a uma conclusão cientificamente válida ou, pelo menos, 
apropriada para fins de tomada de decisão.

Essa característica da informação se dá, principalmente, porque, numa base de 
dados, pode haver trilhões de registros. O Portal da Transparência, por exemplo, 
está com R$ 5,4 trilhões dispostos centavo a centavo em mais de 700 milhões de 
registros. Se cruzarmos, sem querer, um campo com outro ali dentro, geraremos 
um monte de informações duplas, um sem número de informações não validadas. 
Isso pode acontecer em qualquer base de dados, é algo natural da informação. 

Como demonstrado pela segunda lei da termodinâmica, a famosa lei da entropia, 
se pegarmos um sistema fechado e chacoalhá-lo, o contato das moléculas presen-
tes gerará um monte de informações. Se todo sistema tende ao caos, isso não é 
diferente em relação aos sistemas de informação. Mesmo se deixarmos uma base 
de dados parada – sobretudo uma tão antiga como a do CNIS, de 1974 - , só com 
pessoas a alimentando, só com o pessoal consultando, naturalmente os dados 
tenderão ao caos. O trabalho de qualidade de dados, de análise de agregação de 
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valor, impacta justamente sobre essa característica natural da informação, de se 
relacionar, aumentar a sua complexidade, expandir a sua tendência ao aumento 
da entropia. No processo de tomada de decisão, a despeito da grande quantidade 
de informações que possam existir na base, nunca poderemos utilizar todas. Os 
rumos das políticas públicas dependem da capacidade da alta administração para 
gerar e lidar com um quadro sintético satisfatório.

Dentro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, 
fez-se, há dois anos, uma pesquisa que foi repetida pelo Gabinete de Segurança 
Institucional no ano passado. Identificamos as bases úteis para mapear patrimô-
nio e fazer investigações. Listamos mais de cem bases diferentes só no Executivo 
Federal. No caso não foram contadas, por exemplo, as bases do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), pois, pelo fato de ser uma base municipal, há 5.622 
delas. Esse volume de informações nos obriga a ter uma estratégia de trabalho.

A idéia aqui, portanto, é mostrar algumas estratégias que podem ser utilizadas 
para aumentar a capacidade de tomada de decisão no contexto de um caso 
concreto. O exemplo será o trabalho feito no âmbito dos cartões de pagamento e 
das compras públicas do governo federal. Trata-se de um método computacional, 
estatístico, que envolve mineração de dados, Processamento Analítico em Tempo 
Real (Olap), bases de dados e outras coisas necessárias a esse tipo de cruzamento.
Esses exemplos ilustram apenas um problema do setor público? A resposta é fácil: 
não. A equipe teve algumas experiências de trabalho na área de combate à 
lavagem de dinheiro também. Nesses casos, os pedidos de quebra de sigilo 
bancário são muito comuns. As solicitações para diferentes bancos são concedi-
das e ambos trabalham com as mesmas coisas: contas-correntes, depósitos, 
datas e valores. Ocorre, porém, que essas empresas do setor privado estruturam 
tais informações de maneiras totalmente distintas. Se entre bancos nacionais, as 
variações são consideráveis; quando a investigação envolve bancos no exterior, a 
coisa é muito pior. Voltamos, então, ao debate sobre a característica da informa-
ção. Técnicas estão sendo desenvolvidas para reduzir a capacidade de a informa-
ção se multiplicar, de atingir entropias maiores. 

Outro exemplo vem da demanda da alta direção da Controladoria-Geral da União 
(CGU), para a criação de uma unidade de inteligência estratégica que englobasse a 
capacidade de antecipar possíveis casos de repercussão midiática. Com um 
trabalho de visualização de padrões, de repetições, as análises geraram os 
primeiros insights e conseguimos algumas previsões. Chamamos isso de “jornal 
do futuro”. Essa experiência, em especial, permitiu criar estratégias para lidar com 
a cobrança do setor público. Não se trata de criar meios para esconder, mas sim de 
se adiantar a problemas que aparecem no cotidiano. Isso tem sido potencializado 
pelo crescente apelo à transparência nas políticas públicas. Fato é que, no momen-
to, existe o Portal da Transparência, que informa exatamente, com duas casas 
após a vírgula, quanto qualquer pessoa gasta no cartão de pagamento do Governo 
Federal. Outro instrumento criado nessa direção é o Observatório da Despesa 
Pública, ligado ao gabinete do Ministro da CGU e chefiado pelo Secretário-
Executivo, onde todos os secretários se reúnem periodicamente para gerar 
hipóteses de trabalho.

E qual a efetiva importância disso? Quanto mais as informações são trabalhadas 
no nível decisório estratégico, mais chances há de surgirem hipóteses realmente 
proveitosas à organização. Assim, monitoramos um grupo de fontes, que variam a 
partir de cada demanda hipotética. A demanda de hipóteses de trabalho atual são 
22 tipologias na área de terceirizações. Esses cruzamentos de informação come-
çam a gerar novas hipóteses de análise e possíveis trabalhos de campo.



No aspecto inovação, estamos montando um cluster de processamento rápido, 
matemático, com base no videogame Play Station 3, da Sony. O processador que 
tem dentro dessa máquina custa 10% de um processador de servidor, mas é o 
mesmo que vem numa máquina Blade do último tipo da IBM. Esperamos que, com 
o uso de um agrupamento de doze videogames, o tempo de trabalho de processa-
mento de padrões no cartão de pagamento seja reduzido de três dias para três 
horas.

Quanto à equipe de trabalho, analisamos uma série de currículos, fizemos uma 
série de entrevistas e conseguimos selecionar um grupo que foi colocado em uma 
unidade para a produção de informações estratégicas. O grupo conta com um 
doutor em estatística e um mestre em data warehouse, pessoal selecionado por 
meio de recrutamento dentro da própria Casa. A unidade, chamada de 
Observatório da Despesa Pública, é inter-institucional dentro da CGU, ocupando 
todas as secretarias. O traba-
lho da equipe pode ser entendi-
do à luz de alguns gráficos. 
Diagramamos com o famoso 
I2, usamos o Statistica, um 
software de mineração de 
dados e textos, e o Micro-
Strategy para visualização 
Olap.

O Observatório produz quadros 
de indicadores (QIs). Cada 
tema de trabalho gera um QI. A 
figura a seguir adotam como 
variável os gastos no cartão de 
pagamento (  1). Há ali 
uma série de monitores. Em 
média ,  recebemos uma 
pergunta para um gráfico 
desse tipo a cada cinco dias, e 
a resposta é imediata: “O 
cartão de pagamento está 
subindo?”, “Não, é porque foi 
gasto em tal coisa”; ou “O 
saque está crescendo ou 
diminuindo?”; “O decreto do ano passado atingiu seus objetivos?”. Essas pergun-
tas foram modeladas computacionalmente e um grupo de bases foi integrado 
para poder respondê-las e monitorá-las. Hoje monitoramos sete tipologias princi-
pais.

O Banco do Brasil tem nos dado apoio em transferência de inteligência. Utilizamos, 
praticamente, as mesmas ferramentas. São os mesmos recursos utilizados na 
identificação de casos de cartões de crédito clonados. No nosso caso, o objetivo é 
identificar, antecipadamente, os gastos feitos por servidores públicos por meio de 
cartões corporativos: onde gastam?, com o que gastam?, estouram o limite?, etc. 
Por exemplo, monitoramos se funcionários públicos compram na Feira dos 
Importados, em Brasília. Apesar de não ser ilegal, isso dá manchete. Esse tipo de 
operação é monitorada a partir do CEP. Quando a máquina registra um CEP 
daquela região, o sistema emite um alarme. O monitoramento é, portanto, feito 
em cima de uma análise de tipologias.

Figura
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Figura 1
Exemplo de Evolução de 

Gastos com Cartão de 
Pagamento do Governo 

Federal

Fonte: Observatório da 
Despesa Pública, CGU.
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Para ir um pouco mais a fundo nessa análise de tipologias, analisamos o Compras 
Net. Com o apoio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), 
conseguimos com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) uma 
visão acerca do Compras Net. No período de 1998 a 2008, foram 15 milhões de 
itens e R$ 164 bilhões analisados. A maior dificuldade foi a qualidade de dados, 
haja vista o volume do catálogo de materiais. Isso dependia de uma série de 
capacidades de custos unitários, comparações e tudo mais. A saída foi resumir 
parte desses catálogos, fazer agregações para poder, então, chegar a algumas 
conclusões, o que chamamos de malha fina da despesa pública. Não necessaria-
mente cada uma dessas identificações é um ato de corrupção ou uma ilegalidade, 
mas é mote para um alarme.

Um grupo de tipologias de fraudes à licitação foi, então, criado com apoio de 
analistas de finanças e controle, os quais foram entrevistados por um engenheiro 
de conhecimento e um analista de computação em busca de informações sobre os 
padrões encontrados no cotidiano da auditoria. A título de ilustração, citamos o 
vínculo societário entre licitantes. Há uma licitação e as empresas participantes 
dessa licitação têm sócios em comum. Identificamos que 0,74% da base -  ou seja, 
R$ 1,2 bilhão -  apresentou essa tipologia como padrão inicial. Com essa visualiza-
ção, pudemos realizar a análise por região, Ministério, órgão, valores, total homolo-
gado, etc. O trabalho de controle interno parte dessa informação para investigar as 
possíveis irregularidades dentro de determinado órgão ou identificar falhas no 
sistema ali adotado. 

No fim das contas, são os alarmes que possibilitam as condições para a tomada de 
decisão e, principalmente, ampliam a capacidade de apoiar a gestão. Esse é o 
grande desafio do controle interno. O Tribunal de Contas da União (TCU) é controle 
externo, ao CGU cabe o controle interno. O controle interno não quer ser polícia, ele 
é, sobretudo, uma ferramenta de gestão. 

Dataprev

CGU

 – Na sua apresentação, você destacou a 
questão de diminuição da quantidade de informa-
ções para facilitar as decisões. Esse é um problema 
que envolve a todos. Como é que vocês conseguiram 
fazer essa redução? E qual foi a orientação seguida 
para começar a reduzir e organizar essa informação 
de uma maneira mais compacta?

 -  Trabalhamos com a possibilidade de agrega-
ção com base em uma estratégia de orientação a 
uma tensão. Estamos desenvolvendo em conjunto 
com Universidade Católica de Brasília (UCB) e a 
Universidade de Brasília (UnB), nos grupos de ciência 
da informação e computação, uma espécie de 
doutrina de análise. Temos um substrato teórico que 
seria o seguinte: há a necessidade de gerar uma 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.

informação suficiente em si mesma. Para isso, é 
preciso saber o melhor caminho para se chegar a esse 
resultado, porque, aleatoriamente, podemos chegar 
a qualquer lugar. A tensão é o caminho financeiro das 
coisas, sempre orientado pelo valor. Então, há de se 
ter, como resultado do seu aglomerado autônomo de 
informação, coisas que sejam avaliadas. No que diz 
respeito às informações de texto, é preciso organizá-
las e delas extrair questões monetárias. Essa é a 
primeira coisa. A segunda são os agregadores via 
tipologia. A tipologia é uma capacidade de se extrair 
conhecimento de dentro da cabeça das pessoas que 
trabalham no dia-a-dia. Quando se entrevista um 
grupo de pessoas, o importante é conseguir encaixar 
as informações em tipologias. Interessa o que é 
mensurável. 
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A fim de contribuir com o debate, tentarei apresentar algumas das técnicas mais 
recentes que têm sido propostas nos contextos de pareamento, qualificação de 
dados e coisas do gênero. Parto de uma notícia antiga, de 2004, que alertava para 
as consequências da duplicidade de cadastros: “Registros de cadastros sociais 
ultrapassa população do país -  Estudo descobre 541 milhões de inscritos, 370 
milhões a mais que total de habitantes” (Folha de S. Paulo, 24 de março de 2004). 
Junto com isso, recorro a um resultado de pesquisa a que chegamos sobre os 
nomes de mães encontrados na base do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Identificamos uma variedade imensa, como pode ser visto na figura 1.

Esses dados mostram um pouco dos problemas e dos desafios dos quais tem se 
falado. E de onde vêm esses problemas? Atributos 
inválidos, ausentes, ruidosos... Há pouco foi mencio-
nado o problema de implantação de novos sistemas, 
de auditoria, etc. Além disso, existe a questão de 
informações duplicadas, desatualizadas e inconsis-
tentes. Eu mesmo sou um caso desses. Meu nome 
aparece três vezes na base da Previdência, fruto da 
criatividade de contadores de empresas onde 
trabalhei. A cada vez que me mudei, foi criado um 
novo cadastro. Posso dizer que sou exatamente a 
mediana daquele processo dos três registros para 
cada habitante. São também numerosos os erros na 
inserção de registros, que, em grande parte, decor-
rem de erro de digitação. Tenho um exemplo curioso 
nesse sentido. Há algum tempo, fizemos uma 
avaliação da base de dados da UFMG, uma base 
pequena, com cerca de cem mil registros, que 
armazena o histórico de todos os alunos que passaram pela universidade. 
Encontramos 56 formas diferentes de se escrever o nome da cidade de Belo 
Horizonte, um número realmente surpreendente. Por último, mas não menos 
importante, estão os problemas relativos aos processos de migração de base de 
dados ou formatos. 

Como é podemos melhorar tudo isso? A primeira alternativa, consertar ou fazer 
um recadastramento, nem sempre é possível, sobretudo, diante da comum 
inviabilidade de se voltar no tempo e resgatar informações que já se esvaíram. O 
custo disso, em geral, é muito alto. 

Há a possibilidade de promover um enriquecimento, buscar padrões para resolver 
os problemas de qualidade, por meio do pareamento, do preenchimento de 
campos e da detecção de exceções. Existe uma série de técnicas que pode ser 
utilizada. Vou detalhar uma com a qual temos mais experiência, que envolve a 
parte de pareamento, deduplicação e preenchimento de campos ausentes. O 
trabalho passa por tentar deduzir os valores esperados para um atributo e detectar 
as exceções e os ruídos. Um exemplo bastante ilustrativo da diferença entre ruído 
(erro) e exceção é o caso das trigêmeas nascidas, se não me engano, na Região 
Amazônica, que se chamavam Maria, Mariá e Mária. Em seus registros, obviamen-
te, constavam informações idênticas sobre nomes de pai e mãe, data de nasci-

NAO INFORMADO, IGNORADO, O MESMO, FALAR C RENATA 
PAULA NELSON, INEXT, A MESMA, NAO INFORMADA, IDEM, 
NAO CONSTA, NAO ESPECIFICADO, INEX, INEXST, NAO 
IDENTIFICADO, MESMO, XXXX, N CONSTA, O PROPRIO, NAO 
INFOEMADO, NINI, DESCONHECIDA, RECEM NASCIDO, 
HOMEM, DESCONHECIDO, NATIMORTO, IDENTIDADE 
DESCONHECIDA, UM HOMEM, RECEMNASCIDO, RECEN 
NASCIDO, ID DESCONHECIDA, MULHER, DESCONHECIDO FF, 
NATI MORTO, NAO IDENTIFICADO, IGNORADA, O MEMSO, NAO 
INFORMOU, NAO IDENTIFICADA, FALECIDA, DESC, NAO 
INFROMADO, NAO INF, NO CONSTA, INEXIST, INGNORADO, 
XXXXXX, AAAA, NAO TEM, XXXXXXX, O PROPIO, A PROPRIA, 
INEXIS, NADA CONSTA, ILEGIVEL, FALECIDO, IGNORADOS, 
ATUALIZAR, INLEGIVEL, ESPOSA, ANEXO, IGN, INX, INEXST, 
NADA, NÃO CONSTA NO RG, NO CONSTA, NTEM, NCN, SNOME.

Figura 1
Nomes de Mães em 

Bases do SUS

Fonte: Odilon Vanni de 
Queiroz. Relacionamento 

probabilístico de registros na 
integração de sistema de 

informação do SUS: o caso da 
base nacional de dados em 

terapia renal substitutiva. 
Dissertação (Mestrado em 

Saúde Pública), Programa de 
Pós-Graduação em Saúde 

Pública, Faculdade de 
Medicina, Universidade 

Federal de Minas Gerais, 
2009.
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mento, etc. A única coisa a marcar a distinção seria o acento nos seus respectivos 
nomes, o que não podia ser registrado no sistema. Ao reconhecer isso como caso 
de repetição, o benefício das meninas foi cortado. Ou seja, cometeu-se um erro. 
Com efeito, esse tipo de detecção de exceções também é uma área que apresenta 
um grande número de técnicas sobre as quais poderíamos falar.

O terceiro conjunto de técnicas organiza-se sob o princípio de “contornar”: assume-
se a existência de um problema na base de dados, mas isso não impede a extração 
de informações dela. Trata-se de técnicas de extração de conhecimento que 
consideram incertezas de natureza temporal, espacial e de condições de aquisi-
ção. Exemplos disso foram apresentados nas falas anteriores acerca dos endere-
ços, marcos geográficos e números de CPF.

Ocorre que, para além da natureza e da origem dos problemas, existem os desafi-
os colocados em relação à escalabilidade e à eficiência. Estamos sempre falando 
de dezenas, centenas de milhões de registros. Então, a escalabilidade obriga-nos a 
ir além da aplicação das técnicas de qualificação de dados. Interessa-nos fazer 
isso em grande volume. Em resumo, garantir a escalabilidade na pesquisa em 
computação é ter a capacidade de aumentar a capacidade de processamento 
proporcionalmente ao volume de dados. Isso, em geral, não é fácil. Todos que 
lidaram com alguns desses cadastros sabem da dificuldade que isso representa. 
No nosso caso, a estratégia adotada vale-se, sobretudo, de paralelismo e uso de 
hardware de baixo custo. As próprias estações de trabalho não são de grande 
porte. A eficiência, por sua vez, é mais simples de se entender: você tanto deve usar 
bem os recursos disponíveis quanto ser efetivo em melhorar a qualidade dos 
dados. Todavia, não é algo trivial. Por quê? Porque todas essas técnicas das quais 
estamos falando são caracterizadas como irregulares. O que é que isso significa? 
São técnicas cujo custo de processamento depende da natureza dos dados. Só que 
ter algoritmos paralelos que lidem bem com isso não é simples.

E é exatamente nesse ponto que os resultados da nossa pesquisa na UFMG, tanto 
em termos de novas técnicas computacionais, em particular nos projetos 
Tamanduá e Pareia, quanto na sua aplicação em cenários reais da área de saúde, 
podem colaborar com o debate. Embora não seja um trabalho de especialistas em 
cadastro, em registros administrativos, apresenta avanços nesse tipo de técnica e 
na sua implementação escalável. Com efeito, a primeira pergunta foi: quais as 
conseqüências de um grande volume dos dados? Se não há escalabilidade, as 
soluções acabam ficando menos eficazes. Trabalhar com escalas de dados 
menores a fim de implementar as técnicas não resolve o problema operacional. 
Acredito que esse seja um dos grandes impasses para todos os gestores de 
grandes cadastros hoje em dia. Não se dispõe, basicamente, de tempo de proces-
samento para poder executar essas técnicas de qualificação de pareamento.

Em nossa experiência com o pareamento de registro, logo veio à tona o cenário 
típico da deduplicação. Ao realizar batimento de cadastro, nos casos aqui relata-
dos, várias vezes se encontram réplicas, o que leva a investigar se a pessoa está 
recebendo em dois lugares, entre outras irregularidades. O contexto de integração 
apresenta outra especificidade. Trata-se de, a partir de bases diferentes, compor 
uma informação para fazer algum tipo de análise em busca de um “novo” dado. Só 
que essa operação, teoricamente, é muito cara. Ela tem um custo quadrático, pois, 
pela lógica, se você não utilizar alguma técnica mais específica, terá de comparar 
todos com todos. De tal sorte, por exemplo, diante de uma base de 10 mil registros, 
teriam de ser feitas 100 milhões de comparações a 100 comparações por segun-
do, e isso demoraria onze dias. Isso é só para mostrar o quanto que o processo 
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Figura 2
Processo de 

Pareamento de 
Registros

Fonte: Projeto Pareia. Disponível 
em: www.spe-

ed.dcc.ufmg.br/trac/feraparda/

explode e quão rapidamente ele se torna inviável. O esquema a seguir mostra, em 
bases gerais, como entendemos esse processo de pareamento de registros 
(F  2).

A primeira parte corresponde à fase bastante problemática do pré-
processamento, durante a qual se realizam a padronização e a limpeza dos dados, 
consertam-se endereços e nomes; enfim, retiram-se problemas óbvios. Mas não 
nos deteremos nessa parte. O processamento propriamente dito nos interessa 
mais. Feito o pré-processamento, podemos analisar os dados e aprender um 
pouco sobre aquelas bases, seja quanto a dados replicados, campos ausentes e 
informações incompletas, o que, de alguma forma, é possível explorar no processo 
de pareamento ou deduplicação. Diante de bases de dados tão limpas quanto 
possível, o objetivo torna-se encontrar, por exemplo, ocorrências da mesma 
pessoa, da mesma entidade nas duas bases. Esse processo ocorre em três fases. 

Se fizéssemos, simplesmen-
te, uma comparação de 
todos com todos, teríamos 
uma explosão muito grande 
do número de registros a 
comparar. Isso é nitidamente 
ineficiente. Então, o nosso 
objetivo primário é reduzir o 
número de comparações a 
ser realizadas. Chamamos 
esse processo de blocagem. 
Escolhemos um conjunto de 
atributos, que podem ser ou 
não chave de indexação, e 
agrupamos registros coinci-
dentes, parcial ou totalmen-
te, em relação àqueles 
atributos. Criamos blocos 
nos quais todos os registros 
são comparados entre si. 
Quanto menor o bloco, menos comparações serão feitas e mais eficiente será o 
processo. Se o bloco for muito estrito, acabaremos por perder pares possíveis. Se 
for muito amplo, processaremos mais do que o devido. Há, portanto, uma linha 
tênue entre o fazer demais e o capturar de menos, o que talvez seja um dos gran-
des desafios desse processo. Tendo os vários pares candidatos, passamos à 
comparação. Aí, sim, utilizamos todas as informações dos registros, de modo a 
chegar a conclusões sobre se esses são ou não referentes à mesma entidade, à 
mesma pessoa, ao mesmo benefício, à mesma coisa. Comparação concluída, 
seguimos para a classificação. Nessa fase é que distinguiremos o verdadeiro do 
falso.

Nesse momento, emerge uma pergunta: onde está o mérito dessa técnica? Na 
verdade, esse processo de pareamento pode se aplicar a pareamentos determinis-
tas ou probabilísticos. O pareamento determinista é o tipo de batimento mais 
comumente empregado. Tal recorrência encontra explicação no fato de ele ser 
eficiente computacionalmente, transformando-se numa consulta num banco de 
dados. Havendo o casamento das chaves, o sistema gerado tende a funcionar, 
sendo possível afirmar, com exatidão, se funciona ou não o pareamento. Uma 
grande dificuldade aqui é precisar os parâmetros a aplicar, os pesos de cada um. 
Por sua vez, embora não haja tempo para detalhamentos, no pareamento probabi-

igura
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lístico há um processo de calibração automática que determina o limite entre o 
que é verdadeiro e falso, e o que é zona cinzenta -  o que é também chamado de 
possível par verdadeiro. 

No estudo de caso que passo a apresentar, lidamos, sobretudo, com pareamentos 
probabilísticos. A pesquisa foi desenvolvida graças a uma parceria com o 
Ministério da Saúde, com a participação das Secretárias Estadual e Municipais de 
Saúde de Minas Gerais onde tivemos acesso a todos os dados dessas bases e 
também a oportunidade de discutir com especialistas os cenários mais frequentes 
e relevantes.

A proposta era ir além do pareamento em si. Esse figurava como uma ferramenta 
necessária à construção da linha de cuidado do paciente. Sobretudo nos procedi-
mentos de alta complexidade – em especial, a diálise - , mais do que encontrar 
duas ocorrências da mesma pessoa em base de dados diferentes, interessávamos 
encontrar toda a sequência de procedimentos desses pacientes e identificar 
quando morreram, a causa da morte, entre outras informações dessa natureza. 
Para tanto, utilizamos três bases: o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), o 
Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e o Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM). 

Pareando esses três 
cadastros, construímos 
a linha de cuidado do 
paciente, a qual, no 
contexto da Previ -
dência, poderia ser 
transferida para a linha 
de benefícios concedi-
dos àquela pessoa. 
U t i l i z a m o s  n e s s e  
trabalho uma platafor-
ma denominada de 
“Pareia”, exatamente 
u m a  p l a t a f o r m a  
distribuída e escalável 
para ter deduplicação e 
pareamento de regis-
t ros ,  baseada  em 
pareamento probabilís-
tico e capaz de suportar 
grandes volumes de 
dados. Para dar uma 
dimensão do que foi 
feito,  conseguimos 
deduplicar um milhão 
de registros em sete 
minutos, utilizando vinte workstations. 

Eis o que considero o grande mérito do nosso trabalho em termos de pesquisa. O 
Pareia é um sistema que apresenta um comportamento quase linear à medida 
que aumentamos a capacidade de processamento. A figura 3 apresenta um 
diagrama pelo qual é possível destacar algumas de suas características importan-
tes. Primeiramente, não existe um gargalo no processo de pareamento. Ou seja, 

Figura 3
 Pareia

Fonte: Projeto Pareia.

 Disponível em: www.spe-

ed.dcc.ufmg.br/trac/feraparda/.
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independentemente do tamanho da base de dados, é possível distribuí-la em 
várias máquinas e, em momento algum, é necessário ter toda a base em apenas 
uma máquina. Esse é o requisito fundamental para a utilização de um cluster de 
workstations para fazer esse tipo de operação. Isso é atingido mediante todo um 
processo de paralelização e utilização de um ambiente desenvolvido anteriormen-
te, com o objetivo de fazer a paralelização escalável desses algoritmos. Esse é, 
portanto, o grande mérito do ponto de vista técnico.

Quem já tem alguma familiaridade com soluções de pareamento probabilístico 
pensa imediatamente no Febrl, uma solução australiana. A questão é que o Febrl, 
em dado momento da computação, gera um índice único dos pares a serem 
comparados. Então, haja disco ou haja memória. Sendo uma base realmente 
grande, ele explode. Aqui está a nossa diferença em relação ao Febrl, não temos 
essa limitação. Desde o momento inicial, os dados são paralelizados, distribuídos 
em várias bases de dados. Isso vai acontecendo durante todo o processo até que 
seja gerado o resultado, haja a convergência e a redução das informações para 
uma base única.

Voltando propriamente ao estudo de caso, pegamos uma base de 1,5 milhão de 
registros de óbitos e internações na rede pública hospitalar de Belo Horizonte, 
entre 2000 e 2005. Nosso objetivo era realizar o pareamento, porque muitas vezes 
os tratamentos eram interrompidos, mas não havia informação sobre os motivos. 
Não sabíamos se interrupção ocorreu porque a pessoa morreu, se curou, mudou 
de cidade ou em virtude de qualquer outra coisa. Detectamos uma série de 
problemas referentes a erros de entrada de dados e duplicidade de informação. 

Muitos registros dessa base de informações ambulatoriais vêm de registro manual 
digitalizado posteriormente. Provavelmente, estamos falando de um dos piores 
casos relativos à aquisição de dados. E mais, uma das bases utilizadas foi a do 
Serviço de Assistência Especializada (SAE), uma base de pagamento, não de 
registro epidemiológico ou coisa do gênero. No caso, sua finalidade principal era o 
pagamento dos prestadores de serviços onde as pessoas faziam diálise. 

Aqui cabe um aparte. Há um problema muito sério associado à diálise, algo sobre o 
que vocês provavelmente já ouviram falar. Por incrível que pareça, o Brasil, com 
toda limitação de recurso, tem uma das taxas de crescimento de diálise maiores 
do mundo. A Suécia tem uma taxa de crescimento de diálise muito menor do que a 
do Brasil, embora o sistema lá também seja estatizado. A questão é que aqui há 
uma série de ações quase criminosas: o profissional de saúde antecipa a diálise, 
porque isso dá dinheiro. Isso tem gerado um sério problema.

Mas voltemos aos diversos problemas de padronização e limpeza. Vários campos 
apresentavam valores incorretos ou com mais de um padrão. Isso se deu em 
registros de nomes -  em que encontramos até mesmo a frequente utilização do 
“RN” para marcar casos de recém-nascidos; municípios – mesmo utilizando o 
código do município do IBGE, parte da base não considerou o dígito verificador; 
datas – parte da base utilizava o formato AAAAMMDD e outra o DDMMAAAA; e 
mesmo os problemas de digitação, já mencionados.

Iniciamos a fase de blocagem com 1,5 milhão de registros. O número potencial de 
comparações era da ordem de 225 x 10^10. Após a blocagem, reduzimos a 150 
milhões de pares, que foram processados em menos de 8 minutos. A vantagem da 
nossa estratégia de blocagem é a possibilidade de aplicação de múltiplos critérios. 
Em geral, quando se faz um batimento, escolhe-se um conjunto de critérios 
hierarquizados entre si, com precedência de aplicação, e ainda um conjunto de 
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pesos válidos para a base como um todo. No nosso caso, implementamos vários 
tipos de blocagem e fizemos a união dessas múltiplas blocagens como sendo 
parte do processo de paralelização. Isso aumentou a eficácia do nosso processo.

A comparação é a fase que consome mais tempo, pois deixamos de lado os índices 
e passamos a trabalhar com os registros inteiros. Experimentamos várias funções 
de comparação, de modo a chegar a uma maior tolerância com os erros de digita-
ção. O pareamento probabilístico dispõe de um sistema de notas por meio do qual 
é possível atribuir peso ao que se encontra de concordante ou discrepante em cada 
região. Vejamos isso por meio de exemplos (Figura 4). O primeiro corresponde ao 
caso de uma 
p e s s o a  q u e  
provavelmente 
se casou, ou seja, 
ao nome inicial 
foi acrescentado 
um sobrenome 
no fim, mas os 
o u t ro s  d a d o s  
eram muito semelhantes. Esse registro tem uma nota alta. O outro sinaliza, 
aparentemente, uma coincidência de data de nascimento, pois os demais dados 
são diferentes. Esse tem uma nota menor.

No contexto do pareamento probabilístico, a distribuição de freqüência das notas 
encontrada na comparação vai depender das características da base. A dificulda-
de é, apenas, determinar exatamente o esquema de peso quando diante dessas 
distribuições. Mas é justamente aí que entra o pareamento probabilístico. Ele é 
uma técnica teoricamente fundamentada, proposta há quarenta anos, que traz 
um processo estatístico pelo qual, olhando as modas das distribuições de frequên-
cia dessas notas, fica possível 
determinar o que são pares 
verdadeiros, o que demanda a 
reavaliação e o que não são pares, 
independentemente da base 
(Figura 5). Isso torna o processo 
realmente interessante. Foi o que 
permitiu que tivéssemos a 
flexibilidade para, num período de 
pouco mais de um ano, fazer 
vários pareamentos entre bases 
diferentes -  nesse caso, entre o 
SIA, o SIH e o SIM.

À luz do que foi dito até agora, 
considero já ser possível apresen-
tar a arquitetura geral do sistema 
(Quadro 6). Ela segue aquela 
dinâmica de análise e padroniza-
ção, blocagem, comparação, 
várias funções de codificação, 
comparação, associações semân-
ticas e os resultados que se podem obter. Observem que até mesmo a determina-
ção dos cortes ou a distribuição de frequência dos pesos ensina muito sobre a base 
e suas características específicas.

Fonte: Odilon Vanni de 
Queiroz. Relacionamento 

probabilístico de registros na 
integração de sistema de 

informação do SUS...

Figura 4
 Exemplo de resultados 

comparados

Figura 5
 Classificação de Pares 

no Pareamento 

Fonte: Odilon Vanni de 
Queiroz. Relacionamento 

probabilístico de registros na 
integração de sistema de 

informação do SUS.
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E o que temos feito atualmente? Continuamos o trabalho de limpeza e padroniza-
ção de nomes, fonetização de nomes e endereços. Um importante recurso utiliza-
do por quem tem demanda de pareamento tem sido o software Reclink, desenvol-
vido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ), em 
parceria com outras institui-
ções como o IBGE e a 
Ministério da Saúde. Execu-
tado em máquina individual, 
permite um processo de 
limpeza e padronização de 
endereços muito interessan-
te. Estamos trabalhando na 
integração com o Reclink, de 
modo a integrar efetivamen-
te essa tecnologia já desen-
volvida por eles. 

A exploração de ontologias e 
hierarquias de conceito 
geográficas é uma das áreas 
onde temos feito mais 
pesquisas, pois o pareamen-
to depende do uso de 
critérios sintáticos. Normal-
mente, utiliza-se a mesma 
cidade, o mesmo município. 
Só que incorporar o conheci-
mento de ontologias e hierarquias de conceito geográficas nesse contexto permite 
ver coisas muito mais interessantes. Por exemplo, dificilmente se considera o 
canal que um rio ou uma rodovia gera. Há muitos casos de municípios vizinhos 
separados por uma montanha, o que torna a distância efetiva entre eles muito 
maior do que a distância linear, o que é diferente dos municípios conectados por 
uma rodovia. A construção da linha de cuidado do paciente permite ver nitidamen-
te os fluxos migratórios entre, por exemplo, posto de Saúde da Família e clínicas 
localizadas em pólos regionais, que são mais acessíveis por contar com uma 
rodovia ligando as localidades. Outra destacada frente de trabalho tem sido as 
novas técnicas de blocagem, com ênfase na questão da ponderação. Utilizando 
técnicas de computação natural, temos buscado quais são os mecanismos de 
ponderação da blocagem mais interessantes e mais importantes. 

Por fim, o uso de Graphical Processor Unit (GPU) tem nos permitido aumentar 
ainda mais o poder das estações de trabalho. A placa de vídeo é um co-
processador poderosíssimo, desde que se saiba utilizá-la. A placa que utilizamos, a 
NVidia, custa cerca de mil reais e permite acelerar o processamento na ordem de 
trinta a quarenta vezes. Os números que mostrei foram gerados sem a placa de 
vídeo. A geração de dados com essa placa de vídeo tem sido ainda mais rápida.

Gostaria de mencionar outros casos de pareamento envolvendo várias combina-
ções de bases. Um exemplo interessante diz respeito ao trabalho executado com a 
Caixa Econômica Federal para avaliar a regra de unicidade até então utilizada. A 
nova regra de unicidade tem se mostrado muito boa. Melhorou em 60% a eficácia 
em relação à anterior. Aproveitamos a oportunidade para aplicar um pareamento 
probabilístico e conseguimos demonstrar que, se fosse o caso, seria possível 
encontrar 8% mais pares nas amostras, que eram da ordem de 2 milhões de 

Figura 6
Arquitetura Geral do 

Sistema

Fonte: Projeto Pareia. 
Disponível em: www.spe-

ed.dcc.ufmg.br/trac/feraparda/.
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registros. Essa experiência com a Caixa foi bastante proveitosa para fortalecer o 
papel do batimento. 

Além disso, do ponto de vista de pesquisa, nosso trabalho extrapola os registros 
administrativos. A aplicação dessas tecnologias em bibliotecas digitais tem 
também permitido, entre outras coisas, a desambiguação de bases de autores. 
Outra área promissora é a mitigação das campanhas de disseminação de spam. A 
partir de um volume de 500 milhões de mensagens, conseguimos agrupá-las em 
50 mil campanhas. 

Dataprev

Caixa Econômica Federal

Dataprev

 -  Você comentou que a Caixa estava 
mudando o seu critério de unicidade. Poderia discor-
rer um pouco mais sobre o assunto?

 -  Hoje regra de unicidade é 
relativamente simples em função do próprio sistema 
que a opera, o Programa de Integração Social (PIS). 
Então, aos dados sobre nome, nome da mãe e 
número de um documento, são incorporados outros 
referentes a município, UF de nascimento, nome e 
data de nascimento no documento, havendo ainda a 
possibilidade de se acrescentar informações sobre 
entradas inexistentes. Existe a demanda de imple-
mentação da nova regra de unicidade para cada 
fonético. Gostaria da ajuda do Wagner nesse sentido. 
Se não me engano, para cada fonético, temos quatro 
formas fonéticas diferentes. São 23 combinações 
diferentes para definir essa regra de unicidade, 
considerando atributos prioritários e atributos 
acessórios. Trata-se de uma regra muito sofisticada, 
que deveremos utilizar após a substituição do siste-
ma PIS, prevista para o ano que vem. Afora isso, no 
caso do cadastro único do SUS, lidamos ainda com o 
grande problema da deduplicação de registros. A 
pessoa envia um documento, mas, como esse é 
diferente do que já constava na base, isso gera a 
dúvida, o que, por sua vez, resulta na atribuição de um 
novo número. Com essa nova regra, há uma possibili-
dade maior de avaliação. Em vez de atribuir novo 
número, graças ao advento dos pesos, conseguire-
mos descobrir se aquela pessoa já está cadastrada, 
apesar de o número do documento ser diferente. É 
imprescindível que não fiquemos restritos ao número 
de documento, haja vista, especialmente, os casos 
dos indígenas e crianças.

 -  Atualmente, a Caixa, o Banco do Brasil e a 
Previdência utilizam a numeração do PIS como 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.

critério. Penso que, em algum momento, precisare-
mos conversar no sentido de afinar esses critérios, até 
porque a Previdência, em 2009, tem se focado no 
trabalhador rural, no segurado especial e nos indíge-
na, como você comentou.

 – Falou-se que, na sua rotina de pareamento, 
consegue dispará-la de vinte estações de trabalho 
simultaneamente. Isso significa que o trabalho é 
replicado ou são tarefas diferentes? Isso implica que 
a base de dados tenha de estar numa ordem específi-
ca para que essa execução paralela aconteça?

 – Não, na verdade, não há trabalho replicado. 
Referi-me a vinte estações, mas é possível disparar 
em centenas de máquinas ao mesmo tempo. A base 
estará distribuída em todas essas máquinas, poden-
do todas essas ser utilizadas para realizar o processo. 
A questão é que, feita essa distribuição das tarefas, 
obrigatoriamente, são realizados alguns cruzamen-
tos. Ou seja, dados que estavam em bases distintas 
terão de ser comparados. Aí é que entra o sistema de 
tempo de execução que desenvolvemos para esse 
tipo de ambiente. Existe um custo de comunicação 
que é absorvido e mascarado dentro do próprio 
processamento do sistema. Mas é isso que permite 
essa escalabilidade, porque a comunicação vai 
existir. O segredo não é, simplesmente, não comuni-
car, mas conseguir sobrepor a computação com a 
comunicação e manter a eficiência do uso dos 
recursos computacionais. Ou seja, a questão está em 
como distribuir não só o armazenamento, mas todo o 
processo de pareamento em várias máquinas. 

 -  Essa solução está em processo de subida para 
o portal de software público. Hoje já existe muita 
informação sobre ela no site. Existe também uma 
equipe de alunos que trabalha com aplicações 

N.I

UFMG

SLTI
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DEBATE

específicas nesse sentido. Mas as expectativas do 
professor da UFMG é trabalhar com código aberto 
efetivamente e como ele disse.

 -  Já é livre. Se quiser baixar e utilizar pode 
acessar. O que estamos fazendo é exatamente o 
processo de empacotamento, de documentação, 
para que ela seja uma solução que possa ser utiliza-
da. Mas quem quiser se aventurar é muito bem-vindo.

 -  Esses saberes da demografia alocados nesse 
ambiente, realmente, permitiram estabelecer outras 
dimensões. Essa coisa de pegar um município e 
colocar não só o município de nascimento, que era 
algo que a gente ia fazer, mas trabalhar isso de outras 
maneiras, com a informação espacial e outros 
aspectos... Então, acredito que esse conceito de 
grupos multidisciplinares trabalhando o problema 
sempre tem um enriquecimento e que a gente chega 
num ponto que, realmente, é bastante interessante.

 -  Um desdobramento interessante que obtive-
mos recentemente foi começar a discutir, com base 
na linha de cuidado do paciente, a relação cus-
to/benefício dos tratamentos que são aplicados. Ou 
seja, de ver que tipo de tratamento é mais interessan-
te de ser aplicado e em qual momento. Isso foi 
extraído utilizando técnicas de mineração baseadas 
em utilidade para chegar à conclusão de qual é a 
melhor forma de fazer esse tipo tratamento, por 
exemplo, em diálise. É um exemplo de como fomos 
além do pareamento, utilizando a informação que ele 
proveu.

 – Falou-se que era um desafio trabalhar a 
questão da padronização das bases. Como é que 
vocês estão trabalhando isso com o Pareia? 

 – Basicamente, poderia mencionar dois 
exemplos. O primeiro, que tem sido executado em 
vários lugares, corresponde aos dicionários, são 
regrinhas. Logo de início, um problema que encontra-
mos foi que muito do que havia sobre padronização 
na literatura científica era aplicado à língua inglesa e 
grande parte do material não se aplicava ao nosso 
caso. Então, por força da necessidade de utilizar 
essas bases, uma equipe trabalhou até gerar um 
conjunto mínimo de regras e procedimentos, capaz 
de limpar a base de dados. O segundo caso é exata-
mente a incorporação, em particular, de endereço, 
que tem um papel muito importante. Os esforços 
foram dirigidos à exploração do que a literatura de 
gazeteer, que são exatamente essas ontologias e 
mapas de sinônimos de toda sorte de referenciais 
geográficos. Esse é o caso daqueles bairros que têm 

UFMG

SLTI

UFMG

MPGO

UFMG

nome popular e oficial. Se não considerarmos essa 
equivalência, podemos separar pessoas ou locais 
que são os mesmos. A partir daí, é identificada uma 
série de casos que pode ser utilizada no processo de 
desambiguar as entradas. Até mesmo para nomes 
com múltiplas instâncias de ocorrência igual, como 
São Paulo. Aqui estamos diante de um pesadelo, 
porque São Paulo é um santo, uma igreja, uma 
cidade, um Estado, uma rua, um bairro e, ainda, um 
time de futebol.

A utilização desses gazeteers, que são um 
instrumento de desambiguação de referenciais 
geográficos, é um procedimento de padronização no 
nosso caso. Eles também podem ser usados em 
outros contextos, como no contorno, ou seja, uma vez 
que se consiga determinar a similaridade e a homolo-
gia entre as entidades, usa-se isso para técnicas de 
mineração de dados, para poder extrair conhecimen-
to, avaliar a evolução temporal e outras coisas do 
gênero. Rua que muda de nome é um verdadeiro 
pesadelo, mas esse gazeteer consegue contemplar 
esse tipo coisa. Mas não posso dizer que estejamos 
fazendo uma coisa que vai além da maioria do que 
existe. No geral, temos seguido as técnicas de 
padronização que existem por aí e tentado aprender 
com elas.

 -  Falou - se da grande escalabilidade que a 
solução tem, bem como ressaltou o fato de ela rodar 
em máquinas pequenas. Essas máquinas são 
dedicadas ou estamos falando de utilização quando 
estão ociosas?

 Nesse caso, tanto faz. Você tanto pode 
utilizar um modelo de clusters dedicados quanto 
pode utilizar um modelo de processamento noturno. 
Não faz diferença no nosso caso. O problema é que, 
devo confessar, nunca testamos um caso real de 
utilização de máquinas geograficamente distribuí-
das. Então, nossa solução vem sendo testada e 
validada em ambiente de rede local. Agora, se você 
quiser utilizar máquinas daqui e do Rio de Janeiro, 
terá de lidar com a questão da latência e, mais do que 
isso, com problemas de rede, autenticação, etc. Isso 
pode complicar o processo, porque o que existe entre 
as máquinas é uma comunicação TCPIP soquete e, 
quando necessário, um acesso SSH. Sem entrarmos 
em detalhes, há uma série de barreiras como firewall 
e outras regras de segurança que podem inviabilizar 
o uso conjunto de máquinas distribuídas geografica-
mente. Seja como for, desde já, você está convidado 
a ir nos visitar. Você não precisa só baixar o software, 
vai lá que explicaremos algumas coisas e o processo 
será bem mais rápido.

UFMG

UFMG

 – 

 –

Dataprev
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Assistente Técnica de Coordenador de Saúde
Coordenadoria de Planejamento de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Diretor de Negócios da GoDigital.

A Coordenadoria de Planejamento de Saúde é uma das áreas que mais trabalha 
informações dentro da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Temos ali 
essa função e a preocupação de trabalhar bases de dados, gerar e disponibilizar 
informações. Há vários anos, temos trabalhado em nosso projeto de construir um 
sistema integrado utilizando as bases nacionais -  principalmente, o Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), o 
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), o Sistema de Informação de 
Nascidos Vivos (Sinasc) e o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
(CNES).

Mas o fato é que enfrentamos muitos problemas. Não temos propriedade absoluta 
sobre o conteúdo, nem sobre a entrada de dados, que acontece de diversas 
maneiras. Chegar a essa base de dados pressupõe um processamento bastante 
complexo, tendo em vista as regras dadas pelo Ministério da Saúde, pelas tabelas 
de procedimento, leis, normas, resoluções, etc. As unidades têm de ter habilita-
ções específicas para fazer determinados grupos de procedimentos. Tudo isso 
passa por um grande processamento que não é feito só em São Paulo. Isso aconte-
ce no Brasil inteiro. Por isso, estamos tentando montar um sistema que, sobretu-
do, integre as bases e nos dê informação para tomada de decisão.

Parte desse monitoramento de informação corresponde a uma espécie de audito-
ria: encontrar problemas ou coisas estranhas. Isso demanda ações, a despeito do 
que seja colocado. Por exemplo, o caso de um paciente que recebia medicamento 
num determinado lugar é também encontrado no banco de óbitos, mas continua 
recebendo medicamento. Outro procedimento estranho: um número muito 
grande de procedimentos com o mesmo diagnóstico sendo feito no mesmo lugar. 
De todo modo, encontrar inconsistências no banco não nos garante a possibilidade 
de correção. Isso pode não estar em nossas mãos. O fator tempo é decisivo. Aliás, 
vejamos: Eu faço um levantamento em relação ao ano de 2008, encontro algumas 
coisas estranhas, investigo. Nossa equipe analisa, mas, de repente, se trata de 
algo que já aconteceu, um procedimento finalizado, um diagnóstico já registrado. 
Não poderemos mais corrigir, salvo em raras exceções. Então, vivemos uma 
situação bastante complexa do ponto de vista de análise de qualidade de dados. 

Agora, pela experiência acumulada ao longo desses anos, está nítido que alçamos 
uma sensível melhora na qualidade a partir do momento em que passamos a usar 
efetivamente a informação. Passamos por um período em que a base de dados era 
muito ruim. Não era seguro usar as informações. Mas, uma vez que se tornou viável 
tomar decisões baseadas naqueles dados, a coisa começou a mudar de figura.

Outra lição aprendida diz respeito à importância de quem preenche os formulári-
os, de quem está na ponta desse processo, onde se inicia a base de dados. É 
indispensável que essa pessoa entenda o significado do seu trabalho, de que não 
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se trata de registrar um dado simplesmente por registrar, e saber também que em 
alguma instância esse dado será avaliado, vai gerar uma informação valiosa para 
alguma decisão. Enfim, é um caminho bastante complicado.
 
Apresentaremos, então, o que chamamos de Visão Única do Paciente, uma parte 
do sistema em que temos trabalhado no sentido de alcançar essa integração, bem 
como conseguir identificar o paciente individualmente. Isso porque uma mesma 
pessoa pode estar em várias bases. Quando se trata de serviços na área de saúde, 
o paciente, por exemplo, passa por uma internação, depois pega um medicamen-
to, faz um procedimento de diálise... Se for uma mulher, pode aparecer no banco 
de dados de nascimentos em razão de um parto e, em seguida, no banco de óbitos. 
O fato de estar em várias bases, para nós, nem sempre é um problema, mas 
precisamos conhecer sobre essa multiplicidade de entradas. Antes desse sistema, 
quando tínhamos as bases separadas, não podíamos nem mesmo responder a 
perguntas simples, como: Quantos pacientes passaram pelo sistema nesse ano? 
Passo, então, a palavra ao Dalvani Lima, que vai apresentar detalhadamente e dar 
os exemplos para vocês compreenderem os benefícios dessa ferramenta.

Dalvani Lima – Logo de início, o objetivo desse projeto era aumentar o controle e a 
precisão na gestão pública de saúde, tendo em vista três dimensões: 1) a popula-
ção, pela melhoria das políticas preventivas de saúde, apoiadas, por exemplo, pela 
identificação de regiões onde a atenção básica de saúde precisa ser aprimorada 
ou onde devem incidir investimentos de prevenção de endemias, vacinação, etc; 2) 
o paciente, a fim de melhorar a rapidez do atendimento ao paciente, o seu acesso 
ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a qualidade do atendimento – identificando, 
por meio da informação de qualidade disponível, onde há um problema de qualida-
de de atendimento; 3) os estabelecimentos, de modo a implementar as ações de 
melhoria de atendimento e 
reconhecer os estabeleci-
mentos que já prestam um 
ótimo serviço em cada 
uma de suas áreas de 
saúde.

Como f i zemos  i sso?  
Primeiramente, era pre-
ciso ter informação dispo-
nível -  o que dá a medida 
da importância de um 
sistema integrado de 
informação. Estabelece-
mos também uma pesqui-
sa de satisfação para 
fechar um gap que prevía-
mos encontrar. As bases 
de dados atualmente 
disponíveis sobre os aces-
sos dos pacientes ao sistema de saúde não dão conta da percepção que esse 
público tem acerca do serviço que recebe. Para completar essa síntese das 
informações necessárias à gestão pública de saúde, desenvolvemos uma pesqui-
sa de avaliação da qualidade percebida pelo usuário final do sistema. Utilizamos 
para o trabalho as bases do CNES, do SIH, do Sinasc, do SIM e do Sistema de 
Informações Ambulatoriais e Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta 
Complexidade/Custo (SIA/Apac) (Figura 1).

Visão Geral do Projeto
Figura 1 

Fonte: Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo.
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A maioria dos sistemas parte dessa definição do problema, da necessidade de um 
sistema integrado de informações a partir de bases de origem. Sabemos, entretan-
to, que isso não é o suficiente. Ao colocarmos simplesmente todas essas bases no 
mesmo lugar -  para com isso alimentar a necessidade de quem quer ter acesso a 
essa informação –, incorremos no risco óbvio de nos colocar diante uma barreira 
que é a qualidade de dados. No nosso caso, isso não nos permitiria dar respostas 
básicas como: Existe algum medicamento de alto custo sendo entregue a um 
paciente que consta 
como morto? Há 
casos de pacientes 
que fizeram trans-
plante de rim, mas 
para os quais ainda 
existem cobranças 
relativas à hemodiá-
lise? Questões des-
s a  n a t u r e z a  s ó  
podem ser sanadas 
se contarmos com 
uma visão unificada 
dos pacientes. Para 
resolver esse tipo de 
problema, criamos a 
V i s ã o  Ú n i c a  d o  
Paciente (Figura 2).

A Visão Única do 
P a c i e n t e  b u s c a  
eliminar as inconsis-
tências dos dados. O 
ideal era que tivés-
semos iniciado a 
qualificação muito antes de os dados estarem nessas bases de dados, ou seja, que 
o processo começasse lá na ponta. Uma grande dificuldade que enfrentamos 
advém do fato de a Secretaria de Saúde não ter gerência, não ter controle sobre o 
processo de alimentação dessas bases de dados. Esse problema de qualidade na 
ponta não se resolve apenas com o treinamento de pessoal. Há metodologia e 
tecnologia para fazer tratamento preventivo de dados na ponta, de modo que as 
informações sobre cada um dos benefícios cadastrados sejam qualificadas na 
hora e entrem na base de dados com consistência. A instalação de um sistema de 
qualificação preventiva de dados no hospital reduziria em muito o custo de trata-
mento de dados -  é mais barato prevenir do que corrigir - , bem como o risco de 
que as inconsistências não sejam identificadas a tempo de evitar perdas. 

O sistema permite saber sobre todos os hospitais e estabelecimentos de saúde por 
onde o paciente passou, todas as ocorrências registradas ao longo da vida, os 
procedimentos realizados, o nível de satisfação perante esses serviços... Em 
outras palavras, permite traçar o perfil do paciente. As informações sobre o 
endereço do paciente assumem aqui papel de destaque. A partir da localização 
geográfica, bem como nos valendo de informações públicas disponíveis em várias 
fontes secundárias -  entre elas, as do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) - , é possível apontar a classe social do paciente, o tamanho médio de sua 
família, o seu nível de escolaridade, renda... Enfim, é possível trazer várias informa-
ções que vão enriquecer o nosso sistema e permitir melhorar ainda mais as 
tomadas de decisão.

Figura 2
Fontes de Dados 

Utilizadas na Obtenção 
da Visão Única do 

Paciente

Fonte: Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo.
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Para se ter uma idéia, trabalhamos com 17 milhões de procedimentos ambulatori-
ais, 7 milhões de internações, mais de mil de nascimentos, 580 mil óbitos. Tudo 
isso considerando apenas o estado de São Paulo. Para proteger o sistema que 
idealizamos, criamos um escudo de qualidade de dados. Essa ferramenta é 
preventiva perante as fontes, pois nenhum dado dessas bases entra na Visão Única 
do Pa-ciente sem atender a todos os critérios de avaliação. Infelizmen-te, não será 
possível entrar nesse detalhe. Por ora, 
basta dizer que o procedimento prevê a 
qualificação de informações, a consis-
tência, o enriquecimento de duplicação 
e uma linha muito similar à que o 
Wagner Meira Júnior apresentou 
anteriormente. Aplicamos regras de 
negócio para identificar alertas que 
requerem alguma tomada de decisão 
mais imediata, mesmo antes do dado 
estar disponível dentro do nosso 
sistema (Figura 3).

Cabe destacar que todo esse sistema é 
atualizado mensalmente e que o ciclo 
de processamento de dados – que 
parte do recebimento de todas as 
informações a partir de suas fontes, passa por aquelas bases de dados e chega à 
geração da base final consolidada -  leva de três a quatro dias, mesmo com todo 
aquele volume de dados.
 
Vejamos alguns exemplos de qualificação de dados. O primeiro toma como 
referência o endereço de um paciente (Figura 4). As informações primárias, tal 
como estão registradas, não nos permitem fazer uma série de inferências neces-
sárias. Não daria para fazer uma georreferência interessada em relacionar o local 
de moradia desse paciente a um endereço onde há vários alertas sobre uma 
possível endemia de dengue. Esse endereço, ademais, não nos possibilita utilizá-lo 
como chave para unificar o registro desse paciente com o das outras bases de 
dados, pois nem mesmo se parece com a sua versão oficial. Para resolver o 
problema, a ferramenta, primeiramente, subdivide esse endereço, que está todo 
num campo só, em várias partes. Graças a mecanismos de comparação fonética 
de singularidades e de pesquisa em 
endereços oficiais, conseguimos 
adequar esse e todos os outros 
endereços de pacientes à grafia oficial. 
Em muitos casos, a diferença é 
gritante.

O segundo exemplo trata da qualifica-
ção de dados a partir do nome do 
paciente. Os erros são muito comuns 
quando lidamos com dados vindos de 
sistemas legados, que são mainfra-
mes, que substituem caracteres por 
interrogação, etc. O caso em tela 
mostra que a ferramenta consegue 
eliminar a interrogação porque está 
programada para reconhecer “Cesar” como um nome válido da língua portuguesa, 

Figura 3
Sistema de Qualificação 

e Alertas de Qualidade 
para Obtenção da Visão 

Única do Paciente

Fonte: Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo.

Figura 4
 Qualificação de Dados 

por Endereço 

Fonte: Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo.
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ou melhor, do Brasil. Também é capaz dividir o nome completo em partes – 
distingue que “Vechini” é um último nome e “Masser”, o nome do meio - , ao 
mesmo tempo em que identifica “Paulo César” como um nome composto brasilei-
ro (Figura  5). 

Isso é especialmente importan-
te porque, quando formos 
tentar descobrir se essa pessoa 
teve outros atendimentos e/ou 
aparece em outras bases de 
dados, ficará muito mais fácil 
comparar essas informações 
com as de outros registros a 
partir do sobrenome e do 
endereço. O mesmo não seria 
possível se os dados não 
tivessem passado por essa 
qualificação. Ou seja, reduzi-
mos consideravelmente as 
chances de não encontrar as 
outras ocorrências do mesmo 
paciente, bem como o custo de 
processamento de duplicação.

Para fazer deduplicação, existem algumas barreiras. Parte delas é freqüente para 
qualquer projeto de qualidade de dados, outras são específicas de informações da 
área de saúde. Por exemplo, CPF que é uma chave forte. Chave forte é uma infor-
mação que nos permite, com muita certeza, fazer a unificação de cadastros só a 
partir dela. Voltando, CPF é uma chave forte, mas não suficiente, ainda que tivesse 
disponível para todas as bases. Para complicar ainda mais, essa informação só 
está presente em uma dessas fontes de informação. Por sua vez, o nome, que é 
uma chave fraca, tem múltiplas grafias. Assim, temos de fazer o uso do nome 
como parte da chave de comparação, não sem antes fonetizar e recorrer à obser-
vação das singularidades.

Há uma série de tecnologias disponíveis para se fazer a comparação a partir de 
informações como nome, mas a maior parte foi desenvolvida para o trabalho com 
dados em língua inglesa. Mesmo aquelas que usam fonéticas da língua portugue-
sa de Portugal, não se aplicam bem ao caso brasileiro, porque o som de alguns 
fonemas é diferente. Com efeito, temos de fonetizar e usar comparação de singu-
laridade com algoritmos para a língua portuguesa do Brasil.

Sexo é outra informação que não está disponível em todas as bases, sendo possí-
vel, em vários casos, fazer inferência a respeito. As informações sobre data de 
nascimento também apresentam inconsistências. Não é demais lembrar que 
muitos desses dados são preenchidos à mão e só depois digitalizados. No momen-
to da digitalização, seja em virtude de alguma rasura, seja por alguma confusão do 
próprio paciente ao informar seus dados, pode ocorrer duplicação de dados. Vimos 
muitos casos de registros quase idênticos, com apenas o dia da data de nascimen-
to diferente. Sendo essa informação um critério importante, o melhor é fazer o 
tratamento. Não raros foram os casos de registros duplicados sanados.

Se a princípio os procedimentos adotados para a qualificação de dados podem 
parecer simples, sobretudo do ponto de vista tecnológico, a coisa muda de figura 
quando atentamos para o volume de informação e as dificuldades que temos para 

Figura 5
 Qualificação de Dados 

por nome

Fonte: Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo.
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criar chaves de agrupamentos dos registros de pacientes. Seja como for, eu diria 
que o diferencial da Visão Única do Paciente em relação a projetos-padrão de 
qualidade de dados está na aplicação de regras de negócio que são transformadas 
em alertas -  tanto alertas gerados a partir de regras que a Secretaria de Saúde 
define quanto os criados a partir de regras-padrão das ferramentas ou de regras 
que a ferramenta pode aprender sozinha.

Aqui temos alguns exemplos das regras que, uma vez aplicadas, geram alertas. Se 
o endereço do paciente for igual ao endereço do hospital, a possibilidade de 
comunicação futura com o paciente estará inviabilizada. Se o paciente apresenta 
muitos atendimentos em curto período ou em locais muito distantes, há fortes 
indícios de irregularidade. O mesmo ocorre com casos de paciente que recebeu 
medicamento excepcional em data posterior ao seu óbito. Percebam que os casos 
estão sendo identificados automaticamente a partir de uma regra. Não há consul-
ta à base de dados.

Agora, em termos de resultado final, podemos dizer que esse trabalho se transfor-
mou numa ferramenta de análise de informações. Tal como pode ser visto na tela 
de entrada, cada uma das abas dá acesso a indicadores de performance específi-
cos, como “pacientes”, “procedimentos”, “estabelecimentos”, “nascimentos”, 
“óbitos”, etc. (Figura 6).

A aba “procedimentos” apresenta indicadores sobre diagnósticos, procedimentos 
e gastos realizados com esses atendimentos, bem como informações sobre o 
volume de registros. Havia falado de 17 mil atendimentos ambulatoriais. Esse 
número está correto. Ocorre que foram usados 380 mil itens dentro desses 
atendimentos, que podem ser remédios, equipamentos e assim por diante.

A fer ramenta tem 
também uma integra-
ção com geoanálises. 
Todos os pacientes e 
e s t a b e l e c i m e n t o s  
podem aparecer em 
mapas, cruzando com 
da-dos de procedimen-
tos, di-gnóstico, etc. 
Outros exemplos são 
dados por meio dos 
mapas com concentra-
ção de pontos de casos 
de dengue, demons-
trando que, além do 
mapeamento em si, se 
pode visualizar o nú-
mero de casos por 
região. Enfim, o mais 
importante é que há 
uma visão unificada de 
pacientes, que essas 
infor-mações estão 
sendo integradas.

Figura 6
 Sistema de Indicadores 

de Gestão de Saúde

Fonte: Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo.
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 – Muito tem sido dito sobre a importância de 
se tratar os problemas na entrada, na ponta, sendo 
essa a melhor, mais rápida e barata estratégia para a 
qualidade de dados. Falou-se de uma ferramenta que 
poderia ser aplicada nesse aspecto. A minha pergun-
ta é: quem já usa esse recurso e em que situação?

 -  Eu citaria, sobretudo, as empresas de 
telefonia. Organizações que têm 6 mil posições de 
atendimento recebendo ligações de clientes todos os 
dias. Nesses casos, não são duas, três ou quatro 
bases. Mesmo sendo uma única base de dados, são 6 
mil fontes diferentes. Não há como, por meio de 
treinamento, garantir que 6 mil pessoas trabalhem 
cuidando da qualidade da informação. Então, a única 
maneira de resolver o problema é colocar o sistema 
de qualificação preventiva de dados integrado com o 
sistema de atendimento, um processo de qualifica-
ção em tempo real que cruza dado novo com os 
existentes na base central. Ou seja, confere se aquela 
pessoa já existe e enriquece as informações a partir 
do cadastro, em vez de duplicar o registro. Se houver 
interesse, podemos listar várias experiências nesse 
sentido.

 – Tendo em vista o esforço necessário para 
se montar essas bases, a minha pergunta parte do 
seguinte contexto: Deparamos com um caso interes-
sante de duplicação. Na verdade, para o sistema não 
seriam duplos, mas, de fato, eram. Vou explicar. A 
chave de óbito é uma combinação da identificação no 
cartório, ou seja, o livro, a folha e o termo, isso identifi-
caria um óbito. O que é que aconteceu? Executamos a 
ferramenta, o GoQuality, e chegamos a 252 casos de 
duplicação. Só que, em virtude de alguma quebra de 
protocolo, o sistema não reconheceu isso como 
número de duplicação. Uma vez encontrado um erro 
no registro de óbito, pedia-se ao cartório que corrigis-
se a informação. O que é que o cartório fazia? 
Devolvia o registro acertado e violava a chave. O que 
isso quer dizer? O cartório acrescentava uma letra 
nova na folha ou um número diferente no termo. Era 
como se tivesse aberto uma nova folha de óbito, uma 
nova certidão. Ainda não sabemos o que acontece 
com os registros de óbitos nesses casos. Na minha 
concepção, no entendimento da equipe, achávamos 
que isso não fosse possível. Então, a pergunta é: qual 

foi o nível de intervenção de vocês após o processo de 
qualificação e de duplicação para chegar a bases com 
esse nível, que permitem esse tipo de relatório? 

– 
Certamente fizemos todo um trabalho no sentido de 
identificar problemas, o que, por sua vez, foi revertido 
em várias análises da informação. Temos um proble-
ma bastante grande com isso, porque, quando 
chegamos a determinados produtos, a determinadas 
análises ou resultados a partir dessas bases, passa-
mos por outro processo. Mas esse já se dá com a 
equipe técnica que trabalha com essas informações 
há muito tempo e que tem um modo de trabalhar com 
a possibilidade de erros que possam aparecer. Em 
alguns momentos, quando identificávamos proble-
mas -  e com essa ferramenta eu acho que consegui-
mos identificar muito mais do que já podíamos fazer 
- , tínhamos de trabalhar com dados que sabíamos 
que eras bem ruins. Em geral, pegávamos essas 
bases e identificávamos as coisas mais gritantes, 
como casos de procedimentos destinados a paciente 
do sexo masculino sendo realizados em mulheres. 
Agora tem sido feito todo um esforço para promover 
melhorias a partir do erro que encontramos. Então, 
diante dos erros ou problemas encontrados, temos 
encaminhamentos diferentes, mas com o objetivo 
comum é melhorar a base de dados dali para frente. 
Não sei se entendi a sua pergunta, mas, em relação a 
óbitos, temos um trabalho interessante no estado de 
São Paulo, em parceria com a Fundação Seade. A 
partir do banco de dados do SIM, procuramos alcan-
çar a maior cobertura possível em relação aos óbitos 
com extremo cuidado na qualidade dos dados. Há 
todo um trabalho para se chegar a uma base unifica-
da de óbitos, mas não dá para garantir a inexistência 
de erros na entrada de dados. Agora, quando identifi-
camos esses casos, buscamos sempre formas 
eficientes para tratar os dados.

 –  A pergunta parece ter sua origem justa-
mente na falta de um tratamento preventivo. Às 
vezes, mesmo com o tratamento preventivo, acaba-
mos liberando para os usuários a chance de duplicar o 
dado. O importante é que essa regra também seja 
mapeada no sistema para que ele possa, a posteriori, 
fazer a identificação de que os dois cadastros são da 
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mesma pessoa. Se você colocar tratamento preventi-
vo, isso não vai mais acontecer ou, se acontecer, você 
vai saber. Penso que esse é o ponto. Nesse projeto, a 
prevenção começa a partir da base de dados já 
entregue para a Secretaria de Saúde. Infelizmente, 
não teve como colocarmos tratamento preventivo em 
todos os pontos, em todos os estabelecimentos de 
saúde. Não era factível dentro do escopo deste 
trabalho. Se isso tivesse sido possível, é provável que 
o volume de casos que demandam auditoria caísse 
para uma fração do que é hoje. 

 -  Vocês não citaram a base do cartão SUS como 
fonte de trabalho. O município de São Paulo tem uma 
base significativa, bem como outros municípios. Por 
que, então, não usaram aquela base? Vocês pensam 
em incorporar? Há alguma perspectiva de usar essa 
informação para ajudar na alimentação do cadastro?

 -  
Quando começou o projeto cartão SUS, pensamos 
que fosse a solução para a unificação das bases, 
nosso objetivo central. Tendo o cartão SUS, todas as 
bases teriam o número do cartão e conseguiríamos, 
então, qualificar rapidamente a informação. O que 
aconteceu foi que o projeto do cartão passou por 
sérios problemas ao longo do percurso. Nós não 
temos hoje essa base unificada por uma série de 
questões. Uma delas adveio do fato de as pessoas 
poderem ter vários cartões. Seja por perda, seja por 
outros motivos, várias pessoas foram retirando vários 
cartões provisórios. Isso não seria tão grave se tivesse 
ocorrido a unificação, se o processamento tivesse 
chegado à fase de o cidadão receber o cartão único, 
ou seja, definitivo. Isso não aconteceu. Ainda hoje há 
casos de uma mesma pessoa com cinco ou até mais 
cartões... Assim, em vez de ser uma solução, até o 
momento, o cartão SUS não se transformou no 
número único.

 -  Quanto tempo vocês levaram para desen-
volver esse projeto? E finalizando, ele está disponível 
apenas para a Secretaria Municipal de Saúde ou é 
extensivo a outros órgãos do Governo do Estado de 
São Paulo?

 -  Nesse 
momento, ele é da Secretaria da Saúde. Iniciamos o 
projeto, efetivamente, entre o fim de 2007 e o início 
de 2008. Começamos com a questão da pesquisa de 
satisfação. Ao mesmo tempo, realizamos a agrega-
ção de bases de dados. Existe, contudo, a perspectiva 
de ampliação.

N.I.
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Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SLTI / MPOG)

À luz do acúmulo crítico que alcançamos no percurso das apresentações anterio-
res, farei uma breve apresentação de um estudo do Instituto Meta Grupo, que leva 
para o mundo da gestão da informação a questão dos modelos de maturidade. 
Essa visão parece ser algo extremamente importante para refletirmos sobre como 
os métodos são aplicados e podermos sair de uma maneira mais empírica e 
pontual para adotarmos uma abordagem sistêmica, com foco na estratégia da 
instituição. Para tratar da maturidade desse ambiente, gostaria de sugerir uma 
reflexão sobre a importância prioritária que o mundo das informações de identifi-
cação da pessoa terá em nosso trabalho daqui para frente.

 1 é uma tentativa de representar as diversas interações que um cidadão 
tem com ambientes onde algum tipo de identificação é produzida, e como que isso 
vai acontecendo ao longo da vida. 

Sabemos que várias dessas entradas estão fortemente associadas à nossa 
capacidade de garantir qualidade nos nossos sistemas. Com efeito, ainda hoje, 
nós sustentamos toda nossa lógica de identificação numa certidão de nascimento 
que não é verificável automaticamente. Embora alguns cartórios já disponibilizem 
um Web Service, trata-se de uma ferramenta de alto custo e que não atinge o 
número expressivo de estados do país. 

O mapa a seguir ilustra essa 
lógica de ter cartórios espa-
lhados por todo o país, 
produzindo informação bási-
ca, com diferentes realidades 
de conectividade, de acesso a 
computador, de sistemas, 
ausência de padronização, 
entregando dados para dife-
rentes agências do Governo 
Federal. Tudo isso servindo de 
referencial para o nosso 
trabalho de qualificação de 
dados ( ).

Comparando rapidamente os 
dados do Sistema de Óbitos 
(Sisobi) com a base do 
I n s t i t u to  B r a s i l e i ro  d e  
Geografia e Estatística (IBGE), 
descobrimos que, em algu-
mas áreas, há uma discrepân-
cia relevante entre o número 
de óbito informado pelas duas 
agências. Será que isso é uma 
diferença mesmo? Por que 
será? Se nós conseguirmos 

A Figura

Figura 2

Figura 1
Fluxo de Informações do 

Cidadão Geridas pelo 
Governo
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ter um processo mais ativo e 
mais padronizado, vamos 
conseguir chegar a um 
número consensual? 

A intenção é avançar para 
essas bases nacionais. 
Como exemplo, temos a for-
ça do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS). 
Nesse contexto, método e 
ferramenta são aspectos 
muito importantes. Mas o 
ponto central é termos foco 
e acreditarmos que nós 
podemos tornar a gestão da 
informação uma temática 
madura entre nós, algo 
estruturado e estruturante. 

Eu estou muito feliz pelo 
resultado das discussões. 
Gostaria de agradecer a 
cada um de vocês pela opor-
tunidade dessa troca de 
experiências. 

Figura 2
Fluxo de 

Informações: 
Cartórios X Governo



Dataprev

Ministério da
Previdência Social

www.dataprev.gov.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57

