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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Master Data Management (MDM) foi o tema em discussão no 51º Fórum de TIC
da Dataprev. MDM é um conjunto de processos e ferramentas que definem e
gerenciam os chamados dados mestres não transacionais, garantindo con-
sistência e controle de uso das informações hospedadas nos computadores.

Importantes instituições públicas e empresas privadas, como o Banco Central, 
a Caixa e a Blensson & Blonsson,  reuniram-se em Brasília para debater o assunto 
MDM e compartilhar o uso que estão fazendo da ferramenta que, como empresa 
pública, a Dataprev precisa conhecer e, mais do isso, investir, para melhorar a quali-
dade dos dados sobre os cidadãos brasileiros que hospeda nos seus computadores. 

Boa leitura!
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Abertura
Rogério Souza Mascarenhas
Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações (DRD) 

Ao avaliarmos o papel da Dataprev enquanto prestadora de serviço na área social 
do governo, vemos que a razão de sua existência está nos dados, nas informa-
ções que reúne como fiel depositária dos seus clientes. É obrigação da empresa 
investir em melhorar a qualidade dessas informações, desses dados, para auxi-
liar na política pública do Governo Federal. Conhecer o cidadão e melhorar o aten-
dimento prestado é fundamental. Nós conseguimos atingir esse objetivo quando 
transformamos esses dados em uma massa de informações. Nós produzimos 
uma riqueza em prol da melhoria do reconhecimento do direito do atendimento 
e das condições de vida da população brasileira. Por isso, a Dataprev vem inves-
tindo em Master Data Management (MDM), em qualificação de dados. 
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MDM na Dataprev – A visão única do cidadão 
para as áreas sociais do Governo Brasileiro

Fernando Barros de Lima
Dataprev
Benedito Brunca
Diretor de Benefícios do INSS

Conceitos dos dados mestres -- O que são os dados mestres? Podemos pen-
sar como sendo os dados críticos de uma organização. Os dados sensíveis, que 
necessitam ser compartilhados e utilizados por múltiplos sistemas. Sem estes 
dados, a organização sofreria um grande impacto. Dentro do escopo Dataprev, 
para o projeto MDM cidadão, identificamos como dados críticos para o nosso 
negócio os dados das pessoas físicas, os cidadãos. Atualmente é comum termos 
nas organizações o ambiente com múltiplos sistemas e base de dados a serem 
agregadas para cada um dos sistemas, por exemplo, Relações Públicas (RP) e 
Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), que  possuem base de dados espe-
cíficas. As informações precisam ser consolidadas e passar por uma qualificação 
para serem oferecidos aos gestores um conteúdo palpável para a tomada de 
decisão correta. Em relação à inconsistência, por ter o ambiente segregado, a 
base de dados para cada sistema, normalmente, possuí dados incompletos no 
RP e mais completos no CRN. O gerenciamento de dados mestres vem justa-
mente para resolver e consolidar esses dados mestres dentro de uma estrutura 
comum. Este é o conceito do gerenciamento dos dados mestres, que compre-
ende o conjunto de procedimentos e tecnologia que define e gerencia os dados 
mestres agrupando-os em uma estrutura comum. 

Quais são as vantagens? Não teremos múltiplas versões do mesmo dado mes-
tre. Para chegarmos nesses dados mestres consistentes e precisos, passamos 
por etapas de  padronização, enriquecimento e agrupamento dos dados. Outra 
vantagem interessante do gerenciamento de dados mestres é que chegam des-
sas bases heterogêneas e passam por um perfil de dados. O que é o perfil de 
dados? A estatística, o diagnóstico da qualidade dos dados que estão entrando 
no processo do MDM. Sendo assim conseguimos entender o quão crítico es-
ses dados estão. Apresentamos ao gestor, por exemplo, a quantidade de nulos 
no campo Cadastro Técnico Federal (CTF), o nível de preenchimento do campo 
da data de nascimento. Retiramos estatísticas, através de uma ferramenta de 
MDM, e entendemos como esses dados estão chegando ao processo do MDM. 
Se o gestor achar necessário, podemos partir por uma qualificação de dados. Ou 
fazer com que observe que seu próprio sistema transacional está alimentando 
a base de informações incorretas e, através dessa informação, realizar a manu-
tenção que o sistema necessita. 

Em relação à qualidade de dados, passamos pela padronização e enriquecimen-
to das informações. As máscaras de documentos e as datas formatadas são 
retiradas, o texto é colocado em caixa alta. Todas as padronizações são discu-
tidas com o cliente e  com as pessoas que são responsáveis por esses dados. 
Após essas etapas, conseguimos ter  dados mestres consistentes, precisos e 
apresentar relatórios adequados, com as informações corretas das pessoas e 
dos produtos. Este é o novo conceito do registro de ouro, Golden Record, que é o 
produto final do MDM, do gerenciamento de dados mestres. Algumas bases de 
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dados que entram no processo do MDM são CRN, RP online, Eutsche Welle (DW). 
Todas essas bases possuem informações de um único cidadão. O papel do MDM 
é justamente selecionar a melhor informação de cada registro e montar o Golden 
Record em seguida. O Golden Record é o produto final. O que o MDM se propõe 
a fazer é reunir todas essas informações dentro de uma base de dados de ouro 
que reúne as melhores informações de cada registro. 

Existem algumas etapas de seleção do Golden Record. Temos inúmeras fontes que 
pode ser o CRN online, o RP, e entrar com esses dados dentro do processo do 
MDM, passando por um dado de Profile. Realizamos a estatística dos dados para 
poder entender como eles estão chegando dentro do processo da MDM. Depois, 
esses dados passam por uma padronização e enriquecimento. A próxima etapa 
é fazer o cluster desses dados. Aplicamos critérios para identificar vínculos entre 
os registros das fontes heterogêneas, por exemplo: tenho a Maria cadastrada na 
fonte 1, 2 e 3, aplicamos o critério a partir do CPF, por exemplo. Onde o CPF é igual 
conseguimos reunir o grupo das três informações dessa mesma pessoa para 
poder fazer a seleção  Golden Record dos outros atributos. Não necessariamente 
esse cluster será formado por mais registros, podendo ser um single e podendo 
ser formado por um único registro, que naturalmente será o Golden Record. 

A política estratégica da Dataprev é ser a principal fornecedora de soluções tec-
nológicas para a gestão de informações trabalhistas, previdenciárias, sociais e de 
registros civis da população brasileira. Portanto, a Dataprev mantém uma cons-
tante alimentação das suas bases de dados com fontes distintas. Somos man-
tenedores de um grande e rico volume de informações do cidadão. Aplicando o 
conceito do MDM ao nosso universo, tem-se a identificação do cidadão como 
um dado crítico a ser tratado no processo de gerenciamento de dados mestres. 
A partir dessa questão, levantamos duas grandes bases que de dados das quais 
atualmente a Dataprev é a depositária: o Cadastro Nacional de Informações So-
ciais das Pessoas Físicas (CNIS-PF) e a Intermediação de Mão de Obra do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (IMO). Essas duas bases vão compor o nosso 
processo de MDM, fornecendo as informações necessárias para que possamos 
montar o melhor registro de ouro do cidadão brasileiro. O principal objetivo do 
CNIS-PF é identificar as pessoas físicas que possuam alguma interação com a 
previdência social. Uma base de dados com 230 milhões de registros, com a es-
timativa de chegar a 350 milhões de registros até o final do ano de 2014. Esses 
dados pertencem às pessoas. O governo brasileiro é o principal gestor

O crescimento mensal do CNIS-PF é de aproximadamente 800 mil registros, e 
em breve, com a incorporação de novas fontes como, por exemplo o Sistema 
de informações sociais (Siiso), a estimativa de crescimento mensal da base é 
de 1 milhão e 800 mil registros. Outro detalhe importante da base de dados do 
CNIS-PF é uma base que possui somente dados biográficos. Contudo, essa base 
apresenta algumas dificuldades, a exemplo da duplicidade dos dados. Essa du-
plicidade ocorre por causa da interrupção do processo dos elos. Esses elos são 
parecidos com a etapa do MDM de agrupamento, onde aplicávamos vínculos 
para identificar pessoas que possuíam mais de um CNIS. Se possuirmos três, 
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quatro, cinco CNIS por elo, identificamos que possuímos esses documentos e re-
alizamos o agrupamento, um grupo único e estipulava o CNIS sendo o principal. 
Esse processo de elo está interrompido. Causando os problemas, duplicidade de 
dados, pessoas com mais de um CNIS ou cadastradas mais de uma vez e incon-
sistência nos dados antigos. As inconsistências ocorrem por que nos sistemas 
dos legados não havia o tratamento adequado para alguns campos. Não eram 
campos obrigatórios e acabavam sendo inseridas informações dentro da base 
de dados. O CNIS-PF é composto por nove bases de dados, de diversos tipos. 
Por exemplo, MDS do Bolsa Família,  Pasep, Programa de Integração Social (PIS), 
SISOB, que é o sistema de óbito, intermediação de mão de obra, portais do INSS. 
Todas essas bases alimentam o CNIS-PF. Além disso, essas três fontes estão 
previstas para chegar ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), fonte do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o SIRC do registro civil. 

A outra base irá compor o nosso projeto MDM cidadão, é a Intermediação de 
Mão de obra (IMO). A base do Ministério do Trabalho e Emprego. A principal ativi-
dade do programa da intermediação de mão de obra é recolocar o trabalhador no 
mercado. São realizadas as intermediações das ofertas de empregos, entre em-
pregadores e trabalhadores. Essa base possui 33 milhões de registros. A inser-
ção desses registros pode ser feita pela internet, a IMO tem um portal, ou pre-
sencialmente nas agências. O nosso interesse nessa base para compor o projeto 
MDM cidadão se dá pelo fato que os novos registros do IMO, caso não estejam 
incluídos no CNIS-PF, são inseridos no mesmo. Contudo, as atualizações que são 
feitas no IMO não são replicadas no CNIS-PF. Podemos ter dados do IMO que 
estejam mais atuais e dados melhores que podem compor o Golden Record do 
cidadão. Por exemplo: o cidadão fica desempregado e,  ao tentar procurar um 
emprego, entra no portal do IMO e faz a atualização dos seus dados cadastrais e 
curriculares. Essas informações não são replicadas no CNIS-PF. É a importância 
da  inclusão do IMO nesse processo do MDM cidadão. É uma  base que cresce 
mensalmente em 400 mil registros. O objetivo do nosso projeto é ter uma visão 
unificada e confiável dos dados do cidadão. Depois fornecer esses dados com 
uma informação limpa e precisa para os sistemas de informações da Dataprev. 
Iremos desenvolver, especificar, implantar o MDM através das bases de dados 
citadas, CNIS-PF e IMO. Em seguida iremos desenvolver serviços através de We-
bService para disponibilizar uma visão do cidadão

Atualmente não está no escopo do nosso projeto atualizar as bases do CNIS- 
PF e do IMO com o Golden Record do cidadão. Apesar de possuirmos o Golden 
Record do cidadão preenchido com as melhores informações vindas do CNIS-PF 
e do IMO, não está no escopo do nosso projeto retornar com essas informações 
para o CNIS-PF e para o IMO e atualizar essas bases. O nosso foco é entregar 
esses dados para os sistemas de informações estratégicas da Dataprev. Outras 
informações do nosso projeto é o  gerenciamento de dados mestres. Estamos 
consolidando os conceitos e internalizando a ferramenta. O nosso foco é dis-
ponibilizar serviços de consulta do cidadão em ambiente de homologação, não 
vamos para ambiente de produção por enquanto. Os nossos principais clientes, 
com os quais estamos definindo os critérios para realizar a padronização, enri-
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quecimento, agrupamento desses dados e a seleção do Golden Record, são clien-
tes internos da Dataprev. São alguns produtos do nosso projeto o modelo de 
dados. Trata-se do mapeamento que realizamos entre essas tabelas de duas 
bases. Além disso, com os nossos clientes definimos quais são os atributos que 
irão compor o Golden Record do cidadão, a implantação da ferramenta de MDM, 
a instalação e configuração da ferramenta, o Dataflux 2.5, que foi concluído em 
dezembro de 2013, e a disponibilização do clight para a equipe fazer o diagnós-
tico do IMO.  

O diagnóstico do CNIS-PF está sendo realizado pela equipe de qualidade de 
dados. Vamos reutilizar esse trabalho dentro do nosso projeto. Estamos exa-
tamente nessa etapa de diagnóstico do IMO, extraindo a tabela da base IMO. Va-
mos fazer a carga do MDM em que iremos especificar e desenvolver os jobs para 
realizar a carga dos registros de ouro na base de dados do MDM. Depois iremos 
disponibilizar esses serviços de consulta ao MDM. Vamos definir os critérios de 
consulta, CNIS, CTF -- será pelo nome e quais serão os valores de retorno que 
serão disponibilizados? Temos três grandes grupos de atributos, dados cadas-
trais, documentos e localização. São dados básicos de cadastro, nome, data de 
nascimento, data de óbito, estado civil e documentos padrões, CPF, RG, CNIS, 
título de eleitor, incluímos o endereço de e-mail, pois esse dado é importante 
na intermediação de mão de obra. Tentamos reproduzir a ideia do projeto MDM 
cidadão. Através das duas bases que compõe o projeto, CNIS-PF e IMO, essas 
informações passam para o processo de qualificação de dados, através do qual 
é realizada a padronização e o enriquecimento. Depois passa para o processo 
de MDM para fazer o agrupamento e a seleção do Golden Record e em seguida 
realizamos a carga no MDM cidadão com os registros de ouro. Após esse pro-
cesso são disponibilizados serviços, visões do cidadão para os sistemas de infor-
mações da Dataprev.  Atualmente, em nosso ambiente tecnológico, utilizamos 
ferramentas para realizar as extrações.

Benedito Brunca – INSS:

É importante do ponto de vista da Previdência que tenhamos algum processo 
de amadurecimento e tratamento de informações de dados para gerenciar os 
negócios e as demandas que somos responsáveis. O INSS possui volumes de 
transações que estão diretamente associadas com a atividade fim que realiza-
mos. Tem sido difícil a vida do gestor para alcançar uma boa execução de políti-
ca pública na questão do cruzamento de dados. Temos trabalhado nos últimos 
anos com uma forte aplicação do decreto 6932, o que implica que os órgãos 
públicos têm que trocar dados entre si para evitar que o cidadão fique de por-
ta em porta buscando esses dados para prover informações, serviços que de-
veríamos estar executando. Teoricamente é uma questão lúdica. Transformar 
uma necessidade de governo em algo concreto não tem sido fácil do ponto de 
vista da rapidez com que temos que manter essas bases sincronizadas e com 
confiabilidade, segurança, honestidade. Quebrar essas barreiras institucionais, 
sistêmicas, organizacionais, psicológicas, para podermos usar a informação de 
uma maneira estruturada, adequada e que garanta ao estado uma boa aplicação 
de política pública, tem sido uma experiência rica e desafiadora do ponto de vista 
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de conseguir fazer com que essas transações se realizem a tempo e a modo que 
o cidadão perceba. Temos que fazer o trabalho que está sendo feito, mas estamos 
atrasados e sempre sentimos a sensação de atraso, devido ao fato de estarmos 
correndo atrás de algo que deveria estar minimamente estabilizado. Portanto o 
tempo é algo que nos impõe o sentimento de urgência e uma percepção de que 
temos que fazer uma solução que possa ter a visão completa, estruturada. 

Nesse mesmo instante, 250 mil pessoas estão sendo atendidas no INSS, só 
em agências, os números são absurdos. Temos 10 milhões de novos reque-
rimentos de benefícios por ano, pagamos R$ 31.2 milhões de beneficiários/
mês são quase R$ 29 bilhões que estamos aportando. Temos as bases de da-
dos e estamos sentando em uma montanha de informações. Se não tivermos 
como extrair, lidar com essa informação a tempo e no momento certo alguém 
receberá indevidamente. Estamos próximos de fazer o caminho de ida e volta 
em relação à unicidade, ao CNIS, com relação à questão de evitar as duplicida-
des de identificação. Temos que correr atrás do estabelecimento de elos, para 
que posteriormente possamos fazer a junção do que manter a priori quando 
atendemos o cidadão, seja em uma agência do INSS, ou em serviço de internet, 
agência da Caixa ou de qualquer outro órgão que está relacionado e associado 
à questão. Avançamos nesses últimos 60 dias principalmente com a Caixa, em 
relação ao conceito de batimento de dados que estamos apropriando. Nesse 
momento está rodando o processo de atualização de base do CNIS, devido à 
defasagem que estamos vivendo desde maio de 2013.  Manter a sincroniza-
ção dos cadastros é algo para ontem. Temos estabelecido com a Diretoria de 
Fiscalização do Banco Central aassinatura de um termo de cooperação técnica. 
Parte do nosso trabalho são os contratos consignados, que somam mais de 
60 milhões de contratos ativos. É uma pequena parte do nosso negócio. Tem 
essa montanha de informações, das quais 26 milhões são de contratos ativos, 
o restante está liquidado. Isso tem uma importância vital para o Banco Central, 
para poder proceder à fiscalização e verificar se as instituições estão adequa-
damente fazendo o trabalho de contabilização e lançamento das apropriações, 
de modo que ninguém seja lesado. 

Quando não havia comunicação e compartilhamento de informações, alguém 
prestava uma informação ao Banco Central de que não era verídica, vulnerabi-
lizando o processo de fiscalização real. A empresa Dataprev tem uma estrutura 
ágil de fornecimento e prestação dessa informação e de batimentos. Esse fato 
tem se tornado hiperativo para o governo e, às vezes, os caminhos não estão 
assim pavimentados ao ponto de que o processo se  dê de uma maneira natural, 
talvez amplificando uma demanda que não foi dirigida à Dataprev e, sim, à di-
retoria de benefícios do INSS pela Casa Civil. Realizamos artesanalmente o ba-
timento e demos respostas referentes a 430 mil pessoas que tem acumulação, 
mas a princípio devem ser discutidas se é ou não devida. Detectamos pessoas 
que estão falecidas e que tem uma série de situações que o governo precisa 
discutir. O estado tem que prover políticas públicas que são essenciais, mas têm 
a zona de cobertura que não pode se sobrepor. Portanto precisamos debater as 
questões das cargas, sobretudo da base de pessoa física, do CPF com o nosso 
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CNIS, porque a falta de uma adequada sintonia fazem com que os batimentos 
realizados impeçam soluções que estão por vir, que são as questões do eixo 
social e a qualificação dos dados. Para que o estado deixe de ter uma ação rea-
tiva quando recebe a informação e não admita que  possamos estar recebendo 
informações inconsistentes. Quando alguém, com má intenção ou com desleixo 
em seu trabalho pessoal em uma empresa qualquer, grande ou pequena, presta 
a informação ao estado, esperamos ter condições de qualificá-la na entrada e 
não correr atrás dessa informação como fazemos atualmente. 

Queremos um nível de patamar, no qual possamos atuar preventivamente e 
antecipando oprocesso de batimentos. Criar as ferramentas, com a extrema 
riqueza das possibilidades da Dataprev, mas sincronizando os esforços das 
equipes que estão atuando, para podermos estabelecer resultados concretos. 
Temos a necessidade de sanear uma dualidade com a qual convivemos até o 
momento.  Após pagarmos a um  cidadão um mês, um ano, dez anos, vinte 
anos, trinta anos, quarenta anos, perdemos a conexão com a noção do cadastro. 
Mantemos dois cadastros autônomos com todos os riscos que representa. Às 
vezes, o  CGU ou o tribunal de contas habitualmente fazem trabalhos estrutura-
dos de unificação de bases e apontam algumas fragilidades e vulnerabilidades 
com as quais temos que conviver, melhorando o fluxo de trabalho. Sem contar 
com as ferramentas estruturais, com essa ação prévia. Não por apontamento 
de órgãos de controle. Desgasta levar apontamento de órgãos de controle, te-
mos que ter algo em que saibamos o que se deve fazer. Não temos os meios 
adequados para poder fazer esse tipo de gestão. É uma questão de urgência. 
Temos que sincronizar o conjunto de ações para poder torná-las factível e para 
que consigamos de fato defender, acima de tudo, uma boa política pública e 
uma execução adequada dos recursos pelos quais estamos pagando

Esperamos que a unificação de toda a base dê frutos concretos no processo de 
estruturação do novo Sistema Integrado de Benefícios, que vai substituir o Sis-
tema Único de Benefício que trata da folha de pagamento. Precisamos evoluir 
rapidamente, pois em 2015 temos que estar com esse processo pronto para 
poder levar adiante. O desafio não é pequeno, porque, às vezes,  a necessidade 
do estado de prover políticas públicas ou acessos à proteção  faz com que o 
governo e o congresso criem, por exemplo, uma noção “facultativa” de baixa 
renda. Atualmente, temos que validar contribuições de 5% e  facultativo de baixa 
renda, e não conseguimos devido ao fato de pegarmos o Cadúnico, cruzar com 
toda a nossa base do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) relativa 
a contribuições realizadas e, mensalmente, criar uma série histórica para fa-
zer toda a estruturação do conceito de validação das contribuições ao longo do 
tempo. Estamos atrasados. Inúmeras vezes não dá tempo porque não estimu-
lam a etapa de adaptação suficiente para podermos fazer esse tipo de desafio. 
São integrações de cadastros, informações que temos que fazer no nível do 
MDM, aplicando e convergindo para que de alguma forma qualifique a informa-
ção e possamos utilizar em nossos sistemas transacionais.
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A visão única do cidadão para as áreas sociais do Governo Brasileiro
Fernando Barros de Lima

Benedito Brunca

Márcia Bezerra – Dataprev:

Esse é um embrião de um projeto com uma séria de 
questões a serem resolvidas, e estamos falando só 
da parte de pessoa física. Portanto, a ideia da ab-
sorção do conhecimento, para colocar a ferramenta 
funcionando, é que possamos ampliá-lo de forma 
integrada com o trabalho de qualidade dos dados. A 
ideia é que, a partir do momento que tivermos esse 
dado mestre, o Golden Record validado pelos clien-
tes, possamos alimentar os sistemas transacionais 
com informação qualificada e tratada.

Gilmar Queiroz – Dataprev:

Nosso desafio é reformatar e desenvolver todos os 
sistemas de informações gerenciais com foco no 
seu processo operacional e produtivo. Temos que 
encarar novas tecnologias como MDM e fazer qua-
lificação dos dados e tratar os não estruturados. A 
realidade nos impõe uma mensagem: vamos preci-
sar fazer tudo de uma vez, em colaboração com os  
nossos diretores.
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Marcos Antônio Pichatelli
SAS Data Management

Estamos conversando sobre esse tema há mais de um ano, começamos falando 
de qualidade de dados, evoluímos para o MDM. Como fornecedores de software, 
uma das preocupações que temos com o projeto do nosso cliente é que seja bem 
sucedido, por motivos óbvios. Quanto melhor for o projeto maior é a qualidade 
associada ao produto. . Esse é um interesse genuíno e que nos aproxima, com 
modéstia e humildade, na tentativa de colaborar. Trazer dicas de outras experi-
ências e clientes. O SAS tem uma atuação mundial, com um exército nos muni-
ciando e nos dando condições de ajudar nesses processos. Fomos enfáticos em 
dizer que o projeto do MDM não é um projeto fácil. Procuramos encontrar um 
foco que dê, primeiro, praticidade para podermos avançar; segundo, que nos dê 
visibilidade, porque da visibilidade vem o patrocínio para o segundo, para o ter-
ceiro e, assim, conseguimos evoluir o projeto. Essas questões parecem básicas, 
mas precisam ser ditas, porque podemos ser vítimas da ansiedade e da vonta-
de de ir mais longe do que a natureza do problema permite. Quando falamos 
em unificar dados, a primeira coisa que devemos fazer é conhecer todos esses 
dados. Pensamos que conhecemos até pegarmos uma ferramenta de Profile e 
começar a olhar de fato os dados. Usando a tecnologia de ponta, discutindo es-
sas questões, conseguimos fazer com que o país tenha uma economia poderosa 
e respeitada. O próximo passo é gigantesco:  transformar o país em um país de 
primeiro mundo. Portanto, precisamos de políticas públicas fortes, de uma visão 
única do cidadão. 

Não podemos administrar o país olhando através de fragmentos, temos que en-
tender o conjunto e começar pelo próprio cidadão e é esse o trabalho que estamos 
realizando. Estamos falando em visão prática, a ideia é trazer alguma coisa que 
possa criar o debate. Os direcionadores básicos de negócios do projeto do MDM 
geralmente circulam em uma área de gestão pública. Controle de custo é a parte 
mais visível. A qualidade de dados significa 80% do projeto do MDM. Realizar um  
projeto e lidar com qualidade de dados significa que todos os esses projetos terão 
um prazo maior. Se tivermos tratamento de qualidade de dados proativo, dois 
meses do projeto será só para limpar os dados. Se não tivermos alguém respon-
sável pelo projeto, fica impossível desenvolver. O projeto do MDM é uma coisa 
complexa, lidamos com fontes heterogêneas. Essas fontes por si são complexas 
e queremos trabalhar com toda essa complexidade. Queremos unificar, criar uma 
coisa simples a partir do conjunto de coisas complexas. Há um plano bastante 
maduro. É a questão chave que faz a diferença entre conseguirmos levar esse 
projeto adiante ou não. Quanto os seus dados ruins estão custando? Se não ti-
ver uma resposta consistente, ou enxergando com clareza, o projeto começa e 
para. Portanto, é a única coisa que faz uma iniciativa tão complexa como o MDM 
progredir. Custo não significa despesa ou prejuízo. Quanto custa enviar ofertas? 
Empresas fazem ofertas para as pessoas, as vezes, a sua oferta bate e volta por-
que o endereço está errado. Quantas vezes abordamos o cliente, ou uma pessoa 
querendo que o mesmo seja cliente e já existe a relação de cliente, mas não sabe-
mos? Quanto custa e quanto custará para as próximas gerações não encararmos 
essas brigas? Simplesmente falar que é difícil fazer uma integração. 
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Difícil chegar à visão única do cidadão brasileiro, mas não podemos desanimar. O 
caminho feito pela Dataprev é bastante animador. Existem duas bases bastante 
importantes, podemos descobrir o caminho através da unificação delas,  para 
que posteriormente possamos utilizar essa experiência. Audacioso falar em jun-
tar todas as bases e ter uma visão 360 graus do cidadão? O MDM elimina regis-
tro duplicado, cria uma única, precisa e consistente visão. Não é uma tecnolo-
gia, nem uma técnica. É uma disciplina composta por padrões, regras e políticas 
de negócios. Temos que entender para lidar com o padrão, pois não podemos 
mudá-lo, proporcionando a integração de dados, de múltiplos sistemas fonte, 
para entregar a informação. Necessitamos dessas questões para identificar os 
cruzamentos da sobreposição de benefícios que estamos buscando. Incorporar 
a segunda base que atualiza a riqueza da primeira, como a base de dados que o 
cidadão coloca no IMO, na intermediação de mão-de-obra e que refresca e atu-
aliza os dados. Importante saber de onde veio o negócio. Todos querem saber 
se aquele dado tem uma chancela de qualidade. Como funciona o Master Data 
Management(MDM)? Existe o hub, uma base de dados, um servidor que traba-
lhará. Temos algumas ferramentas que ajudarão a tocar tudo para construir, ad-
ministrar e fazer a governança de dados. O processo começa por limpeza, o que 
inclui padronização e casing. Em seguida limpamos os dados, fazemos o agru-
pamento, e temos a coleção de cinco, seis registros, que não sabemos se é uma 
pessoa ou não. No momento do agrupamento fazemos a escolha. 

Podemos ter regras diferentes para escolher diversos atributos. Ao pegarmos 
o endereço, utilizamos a própria base preenchida pelo cidadão no momen-
to em que procurava um emprego. Esse dado é mais atual do que o CNIS. Se 
houver uma data para comparar facilita o trabalho. Criamos as regras na me-
dida em que fazemos o profile e conhecemos os dados, pois não existe regra 
pronta. Mesmo que tivesse só teria serventia para a empresa ou organização 
de onde nasceu. Devemos descobrir como colocar inteligência nesses proces-
sos de escolha. Bancos de dados de sistemas de aplicação não são projetados 
para nativamente proporcionar a integração de dados. Esse é um problema que 
o MDM resolve. Quando fazemos o banco de dados para um sistema, a pes-
soa que projetou aquele banco pensava naquele sistema e utilizava a tecnologia 
disponível. Esses sistemas não são preparados e não estão preocupados para, 
nativamente, proporcionar integração de dados. Integrar todos esses sistemas 
através da codificação ponto a ponto consome tempo e exige conhecimento de 
programação sofisticado, porque quem ligar dois sistemas têm que conhecer as 
duas tecnologias e os dois sistemas de negócios. Portanto, integrar sistemas 
dessa forma é uma loucura. O MDM não usa. Cria um hub que herda tudo. Existe 
uma sofisticação técnica: para trazer o dado tem que conhecê-lo e, no momento 
em que chega ao hub, unificamos, centralizamos o catálogo de regras e de deci-
sões, sendo o único ponto para mexer. Dispersamos através de WebService, que 
é uma tecnologia. Alguns problemas em usar WebService: em alguns cenários 
são mortais. Se não quisermos utilizar a codificação ponto a ponto, pegamos 
uma ferramenta de ETL  e resolvemos tudo graficamente. Pulamos um passo. 
Só que mesmo os de ETL com essa finalidade são complexos para resolver e 
acabam sendo pesados. A ferramenta de ETL é projetada para diminuir o tempo 
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de desenvolvimento, para facilitar o treinamento de novos recursos, a adminis-
tração e a governança. Não existe a perfeição. 

Outro problema que o MDM resolve são os novos sistemas que vão surgindo, as 
três bases que vão entrar no CNIS. Portanto, mesmo que tivéssemos realizado 
ponto a ponto, sem um ETL para fundir essas coisas, com o objetivo de trabalha-
rem de mãos dadas, aparece mais três e atrapalham toda a arquitetura. Se fizer-
mos MDM qual que é a vantagem? O hub está pronto e precisamos apenas fazer 
a perna de entrada e eventualmente ampliar os serviços que prestamos. Toda 
a inteligência central está preservada. Como fizemos esse caminho antes, fazer 
novamente é mais fácil. Quando levantamos um novo sistema, o que acontece? 
Novas discrepâncias e novos dados não conciliados são encontrados. Quando 
realizamos um programa de governança prévio, os problemas de negócios mais 
dependentes de dados, tais como programa de fidelização de cliente, consolida-
ção de catálogo, produtos e compromissos regulatórios, destacam a necessidade 
desses dados. O coração da empresa é o dado. Conseguir fazer, cumprir a missão, 
é conseguir prover seus clientes com as informações que os mesmos precisam.
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(Interlocutor não identificado): Pela explicação, o 
projeto de MDM está pronto e todos os sistemas 
têm que ser adaptados para usar o dado via Web-
Service. Se não mexermos nos dados, não podemos 
utilizar o ETL para o MDM atualizar essas bases que 
os sistemas estão usando? Estamos com o siste-
ma pronto,  temos uma base de pessoas que estão 
defasadas e temos o MDM com o cadastro de pes-
soas. Podemos fazer um ETL e atualizar essa base, 
todas vindas de uma origem confiável e certificada? 

Marcos Antônio Pichatelli – SAS: WebService não é a 
única abordagem. Temos a replicação. Copiamos do 
MDM para onde precisamos e temos o acesso dire-
to. O WebService é importante quando, por exemplo, 
um segurado entra em um posto da Previdência para 
requerer um benefício ou na hora que a pessoa que 
atende coloca a identificação no sistema e o sistema 
lança para o hub uma pergunta, alguma pendência 
em algum outro sistema que pudesse ser resolvido. 
Por que tem que ser WebService nessa hora? Velo-
cidade. Precisamos da informação em tempo real. 
Podemos fazer uma atualização noturna. Por que 
não podemos fazer à síncrona? Porque essa atuali-
zação foi realizada à meia noite. Por esse motivo que 
precisamos do WebService, o que exige um hardware 
razoável para ser tocado. Dependendo dos volumes 
de transação e de quantas perguntas são feitas para 
o hub por segundo, somos obrigado a dimensionar 
um hardware forte; em alguns casos lançamos mão 
de um Enterprise Service. A MDM não é apenas outro 
banco de dados, contendo dados de clientes. Cen-
tralizamos e conciliamos. Necessitamos compreen-
der a natureza de um projeto do MDM. A consultoria 
é legal, eventualmente o mentoring. Temos o coa-
ching, mas temos que ter cuidado ao fazer o proje-
to em que perdemos o controle. O MDM é mais do 
que um Enterprise Service,  que move dados para um 
único canto e desse canto para todos os lados. Ficar 
movendo os dados de um lado para o outro é uma 
conversa de 10 - 15 anos atrás, que chamávamos 
de Enterprise Aplication Integration, e no final não foi 
longe. 

Quando tivermos o nosso MDM, jogamos fora o nos-

so Data Warehouse. Mas esse é outro mito, pois tem 
missões diferentes. Basicamente, a missão principal 
da Data Warehouse é a amplitude. A primeira diferen-
ça: MDM é Master Data Management, gerenciamento 
de dados mestre e não gerenciamento mestre dos 
dados. Essa confusão é muito séria. A segunda dife-
rença entre MDM e Data Warehouse: a Data Warehou-
se tem um histórico longo, porque nos permite pegar 
dados de três anos e de cinco anos e fazer o modelo 
preditivo, descobrir padrões de comportamento. Só 
para dar um exemplo, o facebook é uma realidade e 
uma referência. O pessoal descobriu, fazendo uma 
brincadeira e analisando os dados de conversa entre 
as pessoas que freqüentam o facebook e a mudança 
do status de single para relacionamento, que um na-
moro leva no máximo seis meses. Se chegar nesse 
ponto, vira relacionamento. São análises dos dados, 
dos rastros que  deixamos diariamente no facebook, 
no easy, no whatsapp, em todo lugar. Dessa forma, a 
Data Warehouse, tem a finalidade de ser um grande 
repositório de dados históricos. E o MDM? Fala do 
que está acontecendo no momento. Precisamos que 
o time executivo compre a ideia do MDM antes de 
começar a construí-lo. Por quê?

Simone – Dataprev: Porque precisamos de patrocínio. 

Marcos Antônio Pichatelli – SAS: Precisamos de 
patrocínio para começar o projeto e o projeto precisa 
de patrocínio para que possa ser desenvolvido, ou 
seja, um depende do outro. Precisamos de patrocí-
nio executivo para que o projeto evolua e alcance os 
fins predestinado. Toda empresa que vende alguma 
coisa tem um departamento de marketing. Nes-
se departamento é necessário ter a visão única de 
clientes, para que se possa começar uma iniciativa 
de negócios focada na área, trazendo para a empre-
sa uma forma de mostrar o que é o MDM e sua força. 
Dessa forma, facilita buscarmos o patrocínio execu-
tivo que permita iniciar o projeto e atender todas as 
demandas. Para o projeto ter êxito é necessário o 
apoio do time em relação a cobrança e expectativa, 
pois cria pressão, dando o combustível necessário 
para o avanço do projeto. Precisamos também ter 
clareza de que MDM não é um problema de TI ou 
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um problema técnico. É um problema de negócio 
em que queremos a visão única do cliente e do cida-
dão.  Sabemos o que os dados ruins estão custando. 
Portanto, não é um problema de tecnologia ou de 
trocarmos a marca ou arquitetura por outra. Não é 
um projeto fácil, mas não é impossível. Apenas mais 
um banco de dados, com  finalidade específica. Não 
chega a ser uma ferramenta de BI, que é mais sério. 
Atualmente, BI é a velocidade em pegar um dado e 
mostrar. Precisamos do Warehouse e de Data Marte. 
BI é filho legítimo do Warehouse. Difícil fazermos o BI 
sem ter uma base unificada. O MDM é um fornecedor 
de dados para o Warehouse e não para o BI. O MDM é 
aquele filtro que limpa e que concentra a informação 
que entrará no Warehouse, onde o BI deve ou geral-
mente pega a informação. Dessa forma, sabemos que 
não é uma ferramenta de BI e também não é o módulo 
de um sistema aplicativo. Precisamos de independên-
cia para o MDM. Se ficar preso, o sistema em pouco 
tempo será mais um legado para pagarmos. Não po-
demos ter essa dependência. 

(Interlocutor não identificado): Normalmente, 
sempre há um processo até para a própria Data Wa-
rehouse. É tudo um processo de higienização dos 
dados prévios, que às vezes faz parte do processo 
de alimentação da Data Warehouse. O trabalho re-
alizado de pré-higienização tem guardado um local 
onde tenhamos o dado limpo?

Marcos Antônio Pichatelli – SAS: Essa é a ideia 
do centro. Só não podemos perder de vista a pala-
vra master. O  MDM, a visão e o objetivo é o dado 
mestre. O que é dado mestre? Uma pista para dado 
mestre é hierarquias. Geralmente temos hierar-
quias dentro de uma empresa. Temos os ministé-
rios, as áreas e os departamentos. A empresa não 
pode funcionar sem a visão do dado mestre, todos 
devem conhecê-la, e o MDM faz isso exatamente. 
Devemos ter claro que o valor da fatura paga por 
alguém que tem um celular não é dado mestre, 
apesar de ser um dado importante. A limpeza não 
deixa de existir pontualmente dentro de uma carga 
de warehouse, pelo contrário, continua em um nível 
mais abrangente. Tem que ser reativa, porque se 
dermos a missão de ter cada bit de dados certifi-
cado dentro da empresa, não damos conta, é muito 

bit. Entendemos a estratégia da empresa, defini-
mos as regras de governança dos dados. As regras 
de governança dão o que temos que limpar. O MDM 
consegue pegar os dados de uma nova empresa 
trazendo para o hub. O CRM único pega os dados 
no hub. Por exemplo: uma empresa de seguros para 
a qual estamos trabalhando quer mudar a visão 
produto para a visão cliente. Todos os sistemas que 
possui foram construídos ao longo do tempo e são 
seguro de auto, seguro de vida, cada sistema tem 
um assunto que faz tudo sobre daquele assunto. O 
cliente algumas vezes está com quatro ou cinco sis-
temas, chaves e com informações diferentes fun-
cionando perfeitamente. 

Qual a oportunidade que está perdendo? Perde em 
não conseguir oferecer um novo produto para uma 
pessoa que já possui um, pois não é possível saber 
que é a mesma pessoa. Não consegue calcular quais 
seguros são importantes e quais são de concentra-
ção de risco. Ou seja, para uma seguradora não é 
bom que façamos todos os seguros nela. Principal-
mente se for uma empresa. Pessoa física não é tão 
problemático. Portanto, o que está sendo realiza-
do? Estamos criando um hub que herdará os dados 
desses sistemas, centralizando para ser fonte, para 
que o CRM operacional seja único. Dando o primeiro 
passo para fazer a transição de produto para clien-
te. Primeiro passo, porque em seguida terá que de-
sativar os sistemas satélites e concentrar, até ter 
uma base única dentro da empresa. 

Gilmar Queiroz – Dataprev: Gostaria de alguns 
exemplos de projetos de MDM no Brasil que deram 
certo.  Estamos tratando do conceito independen-
temente do negócio de cada empresa, em que ten-
de fortemente a selecionar pessoas. Procede? 

Marcos Antônio Pichatelli – SAS: Sim. Pessoas ge-
ralmente são o  primeiro foco no projeto de MDM, 
seja essa pessoa cliente, paciente ou cidadão. Ima-
gina uma empresa como a Philips, que tem produtos 
em todo o planeta e tem código de produto diferen-
te em pequenas variações de cor. A Hyundai, por 
exemplo, só fabrica Tucson preta ou prata no Brasil. 
O código do produto não é o mesmo dos Estados 
Unidos, mas a matriz precisa consolidar os dados 
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por produto, para saber o quanto vendeu de Tucson. 
Portanto, podemos  precisar de um catálogo de pro-
duto em vez de uma visão única de pessoa. 90% do 
tempo é pessoa. Seja os papéis que assumem cida-
dão ou paciente. Há mais ou menos 10 ou 15 anos, 
começou-se a falar de MDM para vender Enterpri-
se Service Bus. O MDM olhou para um mercado de 
tecnologia e viu que tínhamos saído do mainframe, 
a tendência do planeta é fragmentar tudo. Tudo fi-
cará fragmentado, despedaçado e espalhado. O que 
vamos fazer? Montaremos uma estratégia baseada 
na integração. Vamos espalhar tudo, para em segui-
da contratar o serviço para juntar. O MDM é o con-
ceito que junta, unifica, concilia. Foi utilizado como 
metodologia, aporte de negócios para encabeçar a 
venda daquela tecnologia. Só que resultou em um 
Bus, passando informação de um lado para o outro 
e sem que houvesse uma implementação correta. 
O que trouxe uma má fama para esse termo, MDM. 

Márcia Bezerra – Dataprev: Nos projetos de MDM 
existe orientação, metodologia ou algo que susten-
te o depois? Ao criarmos o registro como o utilizo 
nas aplicações e em alguns produtos? Existe algu-
ma orientação? 

Marcos Antônio Pichatelli – SAS: Não tem segredo. 
Temos que começar pelo fim. Existe uma base de 
pendências. Na medida em que o segurado toca em 
qualquer sistema que está integrado pelo MDM, o 
mesmo é alertado que existe uma pendência. Como 
percebemos? Podemos perceber porque existem 
necessidades de negócio represadas, devido ao 
fato de não termos esse meio. Nesse caso, aproxi-
mamos o time de MDM e realizamos a encomen-
da. Parece um WebService. Quando passamos o NIT, 
CPF ou RG são devolvidas as pendências da pessoa 
em qualquer processo público que esteja. Poden-
do  passar até mandado de prisão, ou um mandado 
impedindo que saia do país entre outras questões, 
na medida em que avançamos nessa construção da 
visão única do cidadão. 

(Interlocutora não identificada): Foram menciona-
dos dois produtos de MDM, produto e cliente. Pode-
ria ter mais nas grandes empresas. Quando criamos 
mais de um MDM na empresa, viram MDM produto 

e MDM cliente. São duas ilhas ou tem algum tipo 
de relacionamento entre um MDM e outro? Ou de 
vários MDM?

Marcos Antônio Pichatelli – SAS: Precisam existir 
regras em uma iniciativa de MDM, não importa qual 
seja a entidade que estejamos fazendo. Não im-
porta se estamos fazendo produto ou se estamos 
fazendo cliente, tem que ter um time de governan-
ça que oriente esse esforço. Caso não ocorra, tere-
mos que fazer o MDM dos MDMs. Não faz o menor 
sentido. Em termos de organização, o que temos? 
Temos trabalho que pode ser colegiado. Não preci-
samos apenas de uma pessoa. Necessitamos  ter 
um trabalho que minimamente identifique qual é a 
estratégia, identifique como a governança respon-
de a essa estratégia, identifique o que tem de Data 
Government. Na empresa mencionada, estamos 
criando um catálogo de produtos, que terá duas es-
truturas de dados dentro do sistema MDM. Teori-
camente, se for uma organização grande podemos 
ter dois times, cada um tocando a construção des-
sas bases, mas sem deixar de ter uma visão abran-
gente. Alguém verbalizar que possui dois Data Wa-
rehouse é o mesmo que dizer que não tem nenhum. 
Não pode ter dois Data Warehouse. Não faz sentido, 
é como padrão. Se tiver vários, não é padrão. A não 
ser quando temos o padrão do Ministério do Traba-
lho e o padrão da Previdência Social. Então, temos 
que respeitar os dois padrões. Nesse caso são en-
tidades que tem vida própria e total domínio sobre 
os padrões que querem criar. Esse é o desafio do 
projeto. Como jogamos em uma linguagem comum,  
sem ferir nenhum dos dois, sem criar problemas de 
natureza política até de domínio das informações, 
mas ao mesmo tempo criando uma resposta de ne-
gócio, uma resposta para a organização que ajude 
na direção dos objetivos citados acima. 

(Interlocutora não identificada): Se em uma em-
presa de grande porte tivermos dois MDM, produto 
e cliente, e o relacionamento forte é entre produto e 
cliente, como fazemos? Criamos o MDM de produto 
e o de cliente e depois realizamos algum tipo de re-
lacionamento ou esses fatores são duas ilhas? 

Marcos Antônio Pichatelli – SAS: Temos uma ta-
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bela e temos um Golden Record de produtos. Nesse 
Golden Record, conseguimos achar qualquer produ-
to que a empresa tenha. Podendo visualizar aquele 
produto, na verdade, um subproduto de uma oferta 
maior. Portanto, temos uma taxonomia. Geralmen-
te MDM de produto acaba sendo uma taxonomia. 
Acaba como as pastinhas do Windows, vão quebran-
do e temos que escolher qual é a melhor forma de 
representar o produto, o que algumas vezes gera 
confusão. É uma estrutura em uma tabela. Exis-
te a segunda estrutura, que é cliente. Precisamos 
de uma terceira estrutura que irá dizer se é M para 
M, se esse cliente tem três produtos, por exemplo. 
Para que possamos identificar dados, por exemplo, 
o Call Center liga alegando estar com o Marcos Pi-
chatelli. O MDM responde: esse cliente tem esses 
três produtos. Podíamos fazer sem o MDM de pro-
duto. Podíamos fazer só com o de cliente. Se tiver-
mos que fazer um MDM de produto é porque temos 
a necessidade complicada. 

DEBATE
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Meu nome é Bergson Lopes, atuo na área de gestão e governança de dados de 
forma direta há pelo menos 15 anos. No passado, conduzi projetos de implan-
tação de áreas de administração de dados e gestão de dados e, recentemente, 
em empresas de vários segmentos, óleo e gás, financeiro e seguro. Em todo tra-
balho executado costumo disseminar a filosofia de trabalho que chamamos de 
gestão de dados modernos. Existem na internet inúmeros artigos falando sobre 
esse assunto, que significa a forma mais proativa de atuarmos, visando o lado 
do cliente, principalmente o que está fora da TI. Atuo em treinamento, desde 
modelagem de dados até governança de dados. Recentemente publiquei o livro 
“Gestão e Governança de dados”, pela editora Brasport. Foi o primeiro a tratar 
na íntegra o assunto no Brasil. Atualmente, exerço trabalho voluntário no Data 
Management Association (Dama), onde sou diretor de estudos técnicos. O Dama 
é uma associação sem fins lucrativos que tem o principal propósito de dissemi-
nar as boas práticas em gestão e governança de dados. Tem uma atuação glo-
bal, praticamente todos os continentes possuem capítulos do Dama. O capítulo 
brasileiro foi fundado em 2010. Quando falamos de dados, o que toda empresa 
quer? Quer tratar a informação da cadeia de dados, das informações. São os fa-
mosos sistemas de processamento de transações. 

Agumas empresas têm iniciativas para a gestão de conteúdo que é o SM, ou-
tras trabalham com On-line Analytical Processing,  algumas já evoluíram um pouco 
mais, trabalham com a questão do BI, Data Mine. Mas,  no fundo, o que todo 
mundo quer é apoiar a transformação dos dados em sabedoria, e agora é a época 
do Big Data. E não existe Big Data sem data, sem os dados. E quais são os que 
temos atualmente no mercado para implantarmos essas iniciativas de gestão de 
dados? O mais famoso é o Dama, que é Dama Data Management Body of Knowled-
ge (DMBOK). Para quem é da área de gerenciamento de projetos é um documen-
to similar ao Project Management Body of Knowledge (PMBOCK), só que o DMBOK 
é voltado exclusivamente para práticas de gestão de dados que, na versão atual, 
considera dez funções de dados interligados, ou seja, para realizarmos uma ges-
tão efetiva dos dados da empresa, temos que ter pelo menos algumas funções 
implementadas e todas interligadas.

Portanto, temos gerenciamento da arquitetura de dados, que é toda a parte da 
gestão da arquitetura de dados corporativa. Estamos falando em MDM. Ter a 
gestão de arquitetura de dados corporativos, ter os próprios modelos corpora-
tivos e integrados facilita bastante o trabalho de implantação do Master Data 
Management (MDM), o desenvolvimento dos dados. Quem trabalhou com ad-
ministração de dados (AD) no passado sabe que a função do administrador de 
dados e do Database administrator (DBA) é de realizar a implementação. Outra 
função importante é o gerenciamento de operações do data base, que é toda 
a parte de infraestrutura de banco de dados. Tem também a outra função que 
é o gerenciamento da segurança de dados. O que é isso? Estabelecimento de 
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políticas, regras, de diretrizes. Para quê? Para a segurança da informação, para 
identificar o que é público, o que é secreto, o que é corporativo. Definir essas re-
grinhas, aplicar e auditar o uso delas. Em gerenciamento de dados mestres tam-
bém tem a parte dedicada ao gerenciamento de Data Warehouse (DW) e Business 
Intelligence (BI). Gestão de documentação e conteúdo é a parte voltada ao dado 
não estruturado, gerenciamento de meta dados, ou seja, toda gestão que é feita 
em cima dos metadados da empresa. Entende-se como metadado não somente 
os modelos de dados, mas, sim, outros tipos de artefatos, como, por exemplo, 
glossário de dados.

A principal função do DMBOK é a governança de dados. O que é isso? A gover-
nança de dados estabelece toda a forma de trabalho, todos os papeis, todas as 
responsabilidades, todo o alinhamento da gestão de dados com a estratégia da 
empresa. Consideramos outras funções que são importantes. Primeiro, o de-
senvolvimento profissional. Não adianta ter  vontade de implementar, se não 
estamos apacitados para atuar no que é proposto. Outra questão é a comuni-
cação. A comunicação é fundamental. Podemos ter o melhor programa de ges-
tão e governança de dados, o melhor programa de MDM, o melhor programa de 
qualidade de dados, mas se não comunicarmos, esse programa irá para o ralo. 
Qualidade dos processos de gestão de dados não basta ser feitos. Temos que 
fazer e monitorar. E, a partir desse trabalho de monitoração, o que procuramos? 
Sempre melhorar os processos. E a questão da integração dos dados, que é uma 
função que virá na próxima versão do DMBOK

Para implementar toda a iniciativa, precisamos de mudança. E para promover 
essas mudanças eu preciso, primeiro, de novos papéis; segundo, novas estrutu-
ras de apoio. Vamos falar em conselho, gestão de dados, comitês de gestão de 
dados, escritório de gestão e governança de dados, e o principal, nova cultura. 
O profissional tem que vestir a camisa daquilo que está sendo proposto. Gestor 
de dados e negócio é um profissional que atuará junto das áreas de negócio da 
empresa. O gestor de dados estratégico, é o super gestor de dados, é o famo-
so cientista de dados. O executivo da gestão de dados é o profissional que atua 
na esfera executiva da empresa, reportando-se aos principais diretores, vice- 
presidente e presidente da empresa. Sua missão é promover o uso da gestão de 
dados. Seu papel é defender o uso da gestão de dados, patrocinando as iniciativas 
de dados na empresa. O outro é o gestor de dados de negócio, que não tem uma 
atuação tão estratégica, mas está na área de negócio entendendo a dor do clien-
te. O que é importante para as áreas de negócio da empresa? O que está acon-
tecendo? Qual a prioridade da área de negócio? Temos que ter especialistas em 
cada segmento. Quem vem da administração de dados preza que o conhecimento 
tem que ser de toda a empresa. O gestor de dados estratégico procura conciliar 
todos os conhecimentos, de forma macro, tendo consciência sobre o negócio in-
tegrado da empresa, em nível macro e em detalhamento. Quando trabalhávamos 
em administração de dados às queixas principais estavam relacionadas à questão 
da literatura. Não existiam livros em português. Atualmente existe, inclusive, um 
livro especifico para a função do CDO, publicado pelo Peter Eiken. 
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O cientista de dados é basicamente um profissional que entende de estatística e, 
através de ferramentas, de algoritmos e linguagens, começa a fazer simulações 
e a trazer para a empresa novas descobertas. Na prática é o profissional que 
pesquisa os dados da empresa para trazer algo novo. Esse profissional deve ter 
forte conhecimento de linguagens de programação, mas não está totalmente 
dentro da TI. Tem dúvida em relação ao seu real papel. Alguns pensam que esse 
profissional também tem que atuar em governança de dados, definindo normas 
e padrões. Tem que saber negociar. Se não tivermos braços ou time para condu-
zir todas as iniciativas necessárias, temos que priorizar o profissional que fará 
essa negociação. Precisamos estar com patrocínio, apoio, liderança, tendo que 
atuar com todos os setores e entender o que ocorre, apoiando o pessoal que 
está no chão da fábrica. Sendo algo novo, tudo é implementado através de proje-
tos. Portanto, esse profissional tem que ter noção sobre o que é gerenciamento. 
De outra forma as iniciativas saem do trilho. Tem que ter as habilidades necessá-
rias para atuar como gestor de dados de negócio e gestor de dados estratégico. 
Entender o DMBOK, os princípios da gestão de dados, é o básico. 

O DMBOK não está bem escrito, mas temos que entendê-lo, saber o que é cada 
função, qual o objetivo de cada função, as principais entradas e as principais saí-
das. Não adianta atuarmos como gestor de dados de negócio, se não sabemos a 
área em que o ator atua.  Não existe espaço para aquele profissional que trabalha 
dentro de uma jaula. Cientista de dados também tem que ter uma visão estra-
tégica da empresa, não adianta começar a buscar informações que não estão de 
acordo com a estratégia da empresa, é o mesmo que jogar o tempo todo fora. 
Esse profissional tem que correr atrás, ter uma visão de futuro, pensar fora da 
caixa e procurar sempre descobrir o novo, e não o óbvio. Existe uma duvida cru-
cial para com esses profissionais: contratar ou formar? Não existe uma opção 
100% correta. Existe, atualmente, a contratação no mercado de poucos profis-
sionais e, geralmente, quando o contratamos, esse profissional desconhece o 
negócio.  O principal desafio é saber contratar. Com a formação teremos gastos 
em treinamento, com a formação dessa pessoa. Por outro lado, essa pessoa já 
está na empresa, portanto, possui o conhecimento do negócio, só não conhece 
muito a gestão de dados. Não existe uma opção ideal. Uma tendência atual no 
mercado é não ter somente uma equipe de dados. Podemos ter mais de uma 
equipe envolvida com a questão dos dados. Tanto para a administração de da-
dos, quanto para a qualidade de dados. 

Uma tendência que, em breve, será febre no Brasil, e que já temos no exterior, 
são os escritórios de dados. No Brasil, está sendo implementada de uma forma 
similar como foi a gerencia de projetos há 12, 15 anos, por isso, quando falamos 
em escritório de projetos é algo comum. Comissões gestoras do dado não é de 
TI. O dado é custodiado pela TI e a TI é que toma conta, mas o dado é da empresa. 
A comissão gestora é o grupo de profissionais que se reúne para decidir sobre 
determinados atos. São comitês de gestão de dados, conselho de gestão e go-
vernança de dados que atuam em um nível tático da empresa. A gestão do dado 
é compartilhada. A TI é área de negócio, tem que estar alinhadas nessa gestão e 
nas estruturas. Os sistemas nascem e morrem nas empresas, o dado não, con-
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tinuam permanentes. A comissão gestora é um grupo de profissionais que se 
reúne com certa periodicidade para tratar de assuntos referentes aos dados. Por 
exemplo, temos um dado de uma pessoa e queremos fazer uma mudança nesse 
dado, queremos colocar uma chave, dez numéricos de dez. E queremos aumen-
tar porque o banco já não está suportando, por isso irá passar pela comissão 
gestora. Ou tem um dado que é corporativo e a equipe técnica está indicando as 
equipes de projeto para reutilizar esse dado, mas o profissional da equipe de de-
senvolvimento não quer, porque irá demorar. Nesse caso, escalamos a comissão 
gestora, a decisão é passada para a real gestora daquele dado e essa decisão é 
tirada da TI. 

Os comitês são temporários, formados por profissionais de dados e profissionais 
de negócio ligados a gestão desse dado, vão discutir as prioridades. Em geral, 
esses comitês têm um tempo de duração. As empresas costumam chamar de 
grupos de trabalho. Teremos um líder do grupo, do comitê e esse profissional 
pode ter apoio do escritório de dados. Se o projeto não começa a andar ou o po-
sicionamento das ações do comitê sobe para o conselho de governança e gestão 
de dados, reunimos o CDO, diretores da área de tecnologia e diretores e gerentes 
de alto escalão do negócio, para implementar  a estrutura e começar a ganhar 
força nas iniciativas. 

Segurança da informação é uma das funções da Dama DMBOK. Podemos ter 
um comitê de segurança da informação nesse nível tático, que passará o resul-
tado do trabalho de forma periódica para o conselho. O que acontece, na práti-
ca, quando falamos em segurança da informação, é a criação de um comitê, de 
campanha, e se ninguém seguir realizamos uma auditoria. Faz-se cumprir o que 
o comitê de segurança da informação está propondo, mas qualquer função de 
gestão de dados pode criar um comitê e trabalhar o assunto dentro da empresa. 
As principais questões são a periodicidade dos encontros, as formas de imple-
mentação, a relação com a estratégia da empresa e consequências. Encontros 
do comitê de gestão de dados têm periodicidade semanal, por que tem que ter 
o comprometimento dos integrantes em estar produzindo alguma coisa nes-
se período. Comissões gestoras podem ter um espaçamento maior, a cada 15 
dias. O conselho de gestão de governança de dados pode ter uma periodicidade 
maior, mensal ou bimestral. Forma de implementação -- Podemos começar por 
sistemas de informação, não precisamos implementar tudo de uma vez. Pode-
mos implementar aos poucos, escolhendo as áreas de negócio e tratá-las como 
piloto, aplicando em toda a empresa. Quando realizamos esse trabalho temos 
a governança de dados como um diferencial competitivo na empresa. Relação 
entre trabalho e estratégia: a maioria do trabalho é feita nas equipes de dados, 
mas a contribuição para a estratégia da empresa, a maioria vem do conselho. 
Implementando esses novos papeis e novas estruturas, temos uma dissemi-
nação maior do conhecimento em toda a empresa. Todos utilizarão o mesmo 
vocabulário, e melhoramos a qualidade do dado. E mesmo sem atuar em quali-
dade de dados, só colocando as estruturas, já é possível perceber uma melho-
ria. Teremos agilidade no atendimento, teremos estrutura e, com isso, tiramos 
a responsabilidade que não é do profissional e colocamos na área de negócio, a 
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real proprietária daquele dado. Dessa forma, ganhamos tempo. Racionalização 
dos custos:  passamos a atuar alinhados com a estratégia da empresa, investin-
do onde é importante e aumentando a área de atuação. Saímos do mundo único 
da administração de dados e passamos a atuar em quase todas as funções do 
DMBOK. Quando começamos a falar em gestão de dados, as empresas não im-
plementam as dez funções de uma vez. Também não ficam só naquela função de 
desenvolvimento do dado. Começam a fazer mais coisas. O grande começo para 
uma ideia é tê-la em mente, mas só se tem continuidade quando colocamos em 
prática e fazemos valer. 
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Jorge Maciel – Dataprev: Como são tratados os con-
flitos criados nos comitês entre áreas de negócio? 

Bergson Lopes Rêgo - (Blensson & Blonsson Con-
sultoria): Isso ocorre com certa frequência. O ma-
ravilhoso mundo da gestão de dados não existe. O 
conflito irá existir, está no comitê. Se não chegar a 
um consenso, irá para o conselho. Faz-se uma reu-
nião, se há divergência, faz-se outra e o conselho 
decide. Quando isso ocorre, o CDO tem que ter ma-
turidade em não tomar partido de A e B, a não ser 
que seja algo que  esteja totalmente fora do que a 
empresa está pensando como estratégia. Geral-
mente são visões diferentes, que passa para o exe-
cutivo decidir. Ganha quem tem mais força, o outro 
precisa acatar.

Cauê – Dataprev: Qual é, na prática, a visão dessa 
passagem de conhecimento, o dia a dia da interação 
do analista de negócio e do gestor de negócio? 

Bergson Lopes Rêgo - (Blensson & Blonsson Con-
sultoria): O ideal é que o gestor venha da área de 
dados. O perfil ideal seria de um administrador de 
dados, para atuar como gestor de dados de negó-
cio dentro da área de negócio. Este,  com o tempo, 
passa a adquirir todo o conhecimento específico 
daquele negócio. O analista de negócio deve ser um 
profissional de dados ou um profissional que não 
trabalhe com TI. Estes são também excelentes ges-
tores de dados de negócio. Temos que investir na 
capacitação desse profissional.

Certa vez, em uma apresentação, mencionei sobre 
os papeis e, ao final da apresentação, uma pessoa 
aproximou-se e perguntou como proponho um pa-
pel em que o gestor possa tomar o poder do CEO. 
A relação costuma ter conflitos. Os dois tem que 
saber se adaptar a essa divisão de funções, mas a 
tendência realmente de quem é CEO é de não gos-
tar de ter a presença de um CDO. Outra forma de 
implementar a questão do CDO é começar com um 
profissional em um nível um pouco inferior ao CDO. 
Teremos na TI um profissional entusiasta de dados 
que o indica como CDO. Dessa forma, terá alguns 

aliados é não irá interferir no ego do CEO. Mesmo 
assim, existe a possibilidade de haver conflito.

Roger – Banco Central: Em relação as questões das 
funções do administrador de dados, do gestor de 
dados,é  necessário essa mudança de nome? Por-
que o AD já é um nome tão tradicional. 

Bergson Lopes Rêgo - (Blensson & Blonsson Con-
sultoria): Na definição do termo administração de 
dados, se analisarmos na integra qual o propósito 
dele? O mesmo acontece com a gestão de dados, 
ou seja, só mudam as palavras. Anos atrás, no Bra-
sil, a forma de implementarmos a administração de 
dados foi focada somente na modelagem e havia a 
questão da identidade, o que um AD faz, o que um 
DBA faz e até hoje isso ocorre no mercado. O que 
aconteceu? Focaram somente na questão da mo-
delagem e armazenamento dos modelos. Há 10 
anos existiam empresas que colocaram o modelo 
de trabalho de administração de dados.  Esse fato é 
comum, em várias empresas existe todo o proces-
so. É importante, porque sem modelo de dados não 
conseguimos evoluir. Várias empresas começaram 
a extinguir a administração de dados que ficou forte 
no setor público. Em uma empresa pública encon-
tramos pessoas trabalhando como AD. Mas esse 
termo já se extinguiu. Administração de dados res-
surgiu aproximadamente há cinco anos no exterior 
e há uns dois anos no Brasil, e mudou de nome para 
gestão de dados. Começaram a ser implementado 
dessa forma abrangente no exterior. Deu tão cer-
to que atualmente está vindo para o Brasil. O ter-
mo “AD” micou. O mesmo ficou conhecido como a 
pessoa que valida o modelo de dados, depende de 
cada empresa. Essa atividade não morrerá nunca. 
Porém, para a pessoa evoluir, dar mais qualidade ao 
seu trabalho, é interessante que conheça o que é 
uma arquitetura de dados corporativos, conheça o 
MDM e a qualidade de dados, apesar de não traba-
lhar com isso diretamente. O fato de termos conhe-
cimento e aproveitarmos o as outras funções ajuda 
em nosso trabalho, melhora a produtividade. 
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Trabalho no escritório de Governança da Informação do Banco Central do Bra-
sil. O Banco Central hoje recebe o Sistema Informatizado de Controle de Óbitos 
(SISOBI), a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, que passa 
pela Dataprev, e temos o compromisso de ter uma visão única do que seria o 
cidadão e os elementos básicos da sociedade. Destaco que, em apoio a esse tipo 
de iniciativa,  há diretrizes na esfera federal como o apoio ao empreendedorismo, 
que promove a interligação de todos os órgãos relativos ao registro e a abertu-
ra de empresas, entre outros. Trago a política de Governança da Informação do 
Banco Central do Brasil. A agenda é trazer o contexto do surgimento da política 
de Governança da Informação, que é o programa Otimiza BC. Esse programa é 
sustentado fundamentalmente pela comunicação e manutenção de patrocínio, 
associando as métricas a esses objetivos. Por mais que tenhamos novos termos, 
novos conceitos, novas ferramentas, estamos há tempo tentando atacar os pro-
blemas. No momento dispomos de novos recursos  eficientes, mas não temos 
todas as respostas para as questões que se colocam quando tratamos esse tipo 
de problema. O modelo de governança adotado no Banco Central é o nosso pro-
grama permanente de gestão de dados mestres chamado BC Base.

O programa Otimiza BC foi lançado pelo presidente (Alexandre) Tombini em uma 
seção aberta, que visou mostrar a eficiência e a racionalização nos seus proces-
sos. O programa fez um ano na semana passada e possui um plano de comuni-
cação para fazer a divulgação junto aos órgãos do sistema financeiro nacional. 
Seus principais objetivos são reduzir o custo de observância (imposição de um 
custo à sociedade, em especial ao sistema financeiro nacional, para que as insti-
tuições prestem informações para monitorar suas atividades). Esse custo é ne-
cessário em sua essência, porque precisamos dele para que o sistema funcione 
normalmente, mas tende ao desperdício. O Banco Central tem uma estrutura 
grande de 40 departamentos atuantes em várias áreas e com um grau de inde-
pendência grande entre essas áreas. Portanto, se cada departamento pede de 
forma independente informações à instituição financeira, ao longo do tempo a 
instituição tende a prestar a mesma informação várias vezes ao Banco Central. 
Esse não é um problema do Banco Central do Brasil e, sim, dos bancos centrais 
do mundo. Um dos objetivos é mitigar riscos operacionais. Somos essencial-
mente tomadores de decisão e elas são tomadas em cima das informações que 
coletamos. O objetivo é evitar que as informações estejam inadequadas, ou não 
tenham a qualidade necessária para a tomada decisão e aumentar a disponibili-
dade, a qualidade e a confiabilidade das informações com potencial de oferecer 
capacidade e  vantagem competitiva que tanto se falam, pois o mercado finan-
ceiro é reconhecidamente um meio atroz e o Banco Central tem que estar um 
passo à frente do mercado financeiro. Essa não é uma tarefa simples, portanto, 
nos cabe usar da informação.
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O discurso do presidente foi no sentido de promover a solidez, a robustez e a 
eficiência do sistema financeiro nacional. Esses são objetivos ambiciosos, que, 
alinhados aos programas, tiveram sempre uma linha de ação forte com resulta-
dos no curto prazo. Não se trata do programa com ações para resultados a mé-
dio prazo. O coordenador do programa, o secretário-executivo do Banco Central, 
sempre se preocupou em ter resultados que girassem em torno da sustentabili-
dade do sistema financeiro de maneira geral, promovendo as informações que o 
mercado precisa. O mercado consome o que o Banco Central gera, como redução 
dos custos tanto do Banco Central como do sistema financeiro nacional que, em 
última instância, se reverte em custo a mais para o consumidor. Vários benefí-
cios foram elencados em relação a esse programa:  maior eficiência operacional, 
decisões mais efetivas e mais rápidas dentro da perspectiva do Banco Central, 
melhor comunicação. Temos que articular as áreas do Banco Central para res-
ponder as demandas da diretoria colegiada, obter clareza nos propósitos e nas 
cobranças e uma melhor gestão de riscos operacionais e de reputação, porque a 
informação divulgada pelo Banco Central é usada e consumida por todo sistema 
financeiro para gerar outros indicadores que tem impacto na vida diária das pes-
soas. Então, temos que ter cuidado com a informação que geramos. 

Para o sistema financeiro, o mais objetivo é a redução do custo de observância, 
embora o coordenador do programa, o secretário-executivo, sempre destaque 
que essa não é a única métrica, porque em um determinado ponto o custo de 
observância vai parar de diminuir. Há um custo em observar o sistema financeiro 
relacionado à racionalização do uso da informação, da solicitação da informação 
à sociedade. Isso tem como retorno estruturar melhor os canais de prestação de 
informação ao Banco Central e aprimorar as informações publicadas, para que a 
sociedade possa consumir as informações. Quando se trata de Governança da 
Informação, temos que valorizar a informação sobre o negócio. E  quem avalia 
não é o analista de TI, mas, sim, a  área de negócio. O vendedor do programa tem 
que saber converter os benefícios que se almeja para esse tipo de programa.  
Esses benefícios são importantes para a sociedade, essa robustez, a solidez do 
sistema financeiro se reflete de maneira geral. O programa Otimiza BC é coorde-
nado pelo secretário-executivo, braço direito do presidente, que detém o patro-
cínio direto da diretoria colegiada. Essa diretoria representa a instituição e tem 
dois pilares. A política de Governança da Informação diz respeito a fluxos de in-
formação e estoque de informação na casa, as rotinas e processos relacionados. 
Propõe um novo modelo de governança e uma estrutura com base em papeis 
bem definidos. Por outro lado, o programa complementar é o programa de racio-
nalização de processos que potencializa os benefícios da política de Governança 
da Informação. O principal objetivo é custo de observância. Ao invés de rotinas, 
processos e estruturas claras, são projetos das áreas de negócio corretas, com 
gerentes de projeto, gerente de programa e equipes definidas conforme o esco-
po. Duas metades se complementam nessa iniciativa, reforçando a importância 
de estar sempre com as expectativas na hora de negócio. 

Quando falamos em informação, geralmente para a diretoria da maior parte de 
empresas, lembramos de uma lista de problemas. Geralmente, a diretoria con-
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segue dizer com rapidez, embora não conheça nada de TI, uma série de proble-
mas relacionados à informação. A diretoria do Banco Central solicitou a informa-
ção do grupo de trabalho, diagnosticou e identificou os problemas , fazendo uma 
reflexão sobre o uso e o papel da informação do Banco Central. Ela é peça fun-
damental entre as áreas. A primeira iniciativa concretizada de fato foi a criação 
do cadastro único de instituições financeiras (Informações sobre Entidades de 
Interesse do Banco Central  (Unicad), sempre oscilando em criar uma estrutura 
para tomar conta de todos os dados. Criamos o departamento do Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Criamos o sistema que faz tudo, com 
dados, e regras de negócio.  Exatamente a iniciativa do Unicad. Com o tempo, as 
pessoas perceberam que unificar o programa traria problemas e seria necessária 
uma estrutura responsável. No operacional, a intermediação teve o custo alto.  
Geralmente a desatualização ficava em descompasso com o usuário de negócio 
que realmente lidava com aquela informação. Surgiu a proposta de reformular o 
novo ambiente, no caso o CAD BC. Aprovaram a proposta, identificando os do-
mínios, o curso de especificação do projeto, as informações sobre os atributos, 
para compor a estrutura central de dados de referência. A diretoria do Banco 
Central se deparou com o impasse de não haver  governança e estrutura na casa. 
Devido ao problema, a diretoria solicitou a formação do grupo de trabalho que 
fez o diagnóstico de todos os problemas, fazendo a proposta do que hoje é a 
nossa estrutura de política de Governança da Informação. O ritmo nesse tipo de 
processo é importante. 

Não é um processo evolutivo, mas se aproxima de uma revolução. Portanto,  tem 
que haver ritmo e patrocínio direto, além de comunicação, para acreditarmos nos 
benefícios. O primeiro relato referente à política de Governança da Informação 
foi do grupo de trabalho que fez o diagnóstico e propôs o novo modelo. Saíram 
duas portarias, o lançamento do Otimiza BC no ano passado, assinado pelo pre-
sidente Tombini. Tivemos um patrocínio forte, com alta expectativa e, portanto, 
necessidade de resultado. Formamos o Comitê de Governança da Informação, 
que possui a estrutura de decisão mais alta do processo. A primeira reunião ple-
nária do Comitê de Governança da Informação do Banco Central foi em março, 
quando começou a implantação da política. Tivemos reuniões eletrônicas emer-
genciais, onde o comitê foi obrigado a responder assuntos relacionados a deter-
minadas matérias em até dois dias. Concentramos em responder rapidamente 
às solicitações encaminhadas referentes aos problemas de governança. Temos a 
Administração da Tecnologia da Informação (ATI) corporativa, centralizada, equi-
pes das áreas de negócio atendendo em diferentes áreas.  

O CGI aprovou o conjunto de diretrizes e começamos a fazer o inventário das 
bases de dados. Constituímos o elemento fundamental, que foi o catálogo de 
informação com a colaboração das áreas. Identificamos todas as bases de dados 
com o seguinte princípio: se a informação não tem o responsável associado no 
Banco Central não é boa para uso, e não pode ser usada. Esse é o motivo pelo 
qual a informação tinha que ser declarada com o seu responsável, chamado de 
curador. Tinha que haver a  unidade curadora responsável pela informação e, 
caso não tivesse, seria encaminhada para a desativação. Tivemos uma segunda 
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reunião plenária para manter o engajamento das áreas e manter o patrocínio das 
ações em toda a instituição. Em seguida, trabalhamos na proposta para gestão 
dos dados mestres com a luz da nova política de Governança da Informação. E 
tivemos como resultado do inventário a desativação das bases de dados. Esta-
belecemos o processo onde em 30 dias a base de dados teria restrição somente 
para consulta. Em 60 dias, estaria inicialmente sem escrita, depois só consulta. 
Em 90 dias, totalmente desligada. Depois desse período, arquivada. Tivemos que 
fazer 45 correspondências para os chefes de unidades assinarem o memoran-
do circular, dando ciência das bases que estavam sendo desativadas, pois não 
tínhamos o objetivo de causar nenhum impacto operacional. Criamos as chama-
das áreas de curadoria. Trabalhamos para estruturar o programa permanente de 
gestão de dados mestres. Na última reunião que tivemos, na semana passada, 
atacamos outra questão crucial: o trabalho com a comunicação do banco para 
elaborar o plano de comunicação para divulgar os resultados.

A política de Governança da Informação do Banco Central representa a visão da 
diretoria colegiada, com o presidente e oito áreas. Na verdade, sete diretores 
que constituíram o Comitê de Governança da Informação. O coordenador é o 
secretário-executivo, que participa de todas as reuniões da diretoria e tem aces-
so direto ao presidente, tendo o patrocínio, mandato  e representante em cada 
área.  Chefe de departamento ou chefe de gabinete é alguém ligado diretamente 
a um diretor, representa a sua área. O Comitê de Governança da Informação é a 
reflexão da vontade da casa em relação a essa política que concentra todo o po-
der decisório. Coordenado pelo secretário-executivo que, na prática, nunca pre-
cisou conciliar nenhuma discórdia séria, mas precisa trabalhar articulando todas 
as áreas para que os projetos saiam conforme o esperado. Essa é a estrutura: o 
Comitê de Governança da Informação é assessorado por um componente que 
ficou embaixo do Departamento de Informática, a tecnologia da informação. O 
escritório de Governança da Informação assessora o comitê com todas as infor-
mações necessárias, promove reuniões, se responsabiliza por apresentar os te-
mas aos diretores e ao comitê e presta suporte às unidades, aos departamentos. 

O cuidador da informação tem que ser representado nominalmente na sua área 
e é indicado pelo chefe de departamento. Ele é responsável por zelar pela quali-
dade, garantir o acesso das outras áreas à  informação e descrever os requisitos 
de segurança da informação, ditando a regra de negócio e analisando. Em alguns 
casos, ele é o ex-analista do Departamento de Tecnologia da Informação. Anti-
gamente, os agentes de curadoria eram indicados entre os que faziam o backup, 
que conheciam a Structured Query Language (SQL). Depois, percebemos que não 
podiam ser essas pessoas e definimos as mudanças e os parâmetros de quali-
dade no monitoramento. Poderia ser alguém vindo da área de informática, e da 
área de negócio. Dessa forma, está prevista a formação do conselho de curado-
res. O conselho é de nível tático, não de nível estratégico, para decidir mais ques-
tões operacionais e técnicas em caso de conflitos entre os agentes de curadoria. 
Determinamos que não será cobrado do agente de curadoria a função pela qual 
não tenha sido formalmente preparado. No Banco Central existe a Auditoria de 
Observância. O agente de curadoria recebe a informação da instituição financeira  
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de destino, cabendo ao mesmo verificar se a informação foi enviada corretamen-
te dentro do prazo. A  instituição responde, mas outras, não. 

Depois de uma sequência de problemas desse tipo, configuramos o que chama-
mos de problema de conduta. Existe o Departamento de Conduta, responsável 
por obter as informações, chamar a instituição  ver todas as pendências que a 
instituição financeira tem. Esse é o papel da Auditoria de Observância. Não po-
demos esquecer que essas áreas tem interface com o sistema financeiro nacio-
nal e com outros órgãos. O escritório de Governança de Informação do Trabalho, 
do ponto de vista de TI, é a sustentação do modelo. Na prática,  mostrou-se 
que cumulamos responsabilidades,  pois o nível estratégico fica com o CGI de 
decisão e a representação da diretoria. Fornecemos todo o planejamento das 
ações, articulado com as áreas, vendemos a ideia e renovamos sempre o nosso 
patrocínio. Então, na prática, o funcionamento do CGI, a constituição do catálogo, 
o funcionamento das curadorias, a plataforma de qualidade de dados e  a gestão 
de dados mestres são os pilares operacionais da política e a parte de articulação 
fica com o Escritório de Governança da Informação. Em relação à implantação da 
Política de Governança da Informação (PGI), tínhamos duas grandes preocupa-
ções de partida. A primeira era instituir os papeis de responsabilidade, ter uma 
portaria. Precisávamos viabilizar a execução daquela portaria, então, traçamos 
o plano com a instituição do catálogo, fazendo levantamento das bases, inven-
tários entre outros, para que o papel do curador, o escritório e o funcionamento 
pudessem ser efetivados e a gestão do ciclo de vida das informações do Banco 
Central pudessem ser estabelecidas. 

A governança de dados permite que esses processos aconteçam de forma articu-
lada na instituição. Várias ações que aconteceram ao longo do ano passado insti-
tuíram as normas de funcionamento do CGI, o mecanismo do controle de criação 
e a extinção de informação. O ato de inventariar o estoque foi importante para 
definir as curadorias e desativar as bases de dados. São métricas diretas. A cria-
ção das áreas de curadoria para viabilizar funcionamentos e instituir o programa 
de gestão dos mestres. O primeiro passo,ao implantar qualquer política de gover-
nança da informação, é determinar qual informação. Constituímos o catálogo de 
informação. Uma lista em termos simples, onde estão todas as bases de dados, 
ou seja, o conjunto de informações mais ou menos estruturado. Temos o conjunto 
de imagens digitalizadas de assinatura de servidor do Banco Central que pode 
emitir nota fiscal. Há bases de formatos diferentes, mas são conjuntos de infor-
mações relevantes para o processo de trabalho do Banco Central, portanto, deve 
haver um responsável associado, os agentes de curadoria. Esse é o nosso ponto 
de partida: fazer o inventário de estoque, a definição dos curadores e constituir o 
catálogo de informações. Primeiro definimos os tipos de base, os tipos de solução 
dos departamentos com maior autonomia. Conseguimos que as unidades decla-
rassem 561 bases tradicionais. Identificamos pelo Departamento de Tecnologia 
da Informação 845 bases em servidores, ou seja, tínhamos o potencial de desa-
tivação interessante. Esse potencial de desativação é relativo, porque as unida-
des declaravam livremente qualquer coisa, os arquivos, as planilhas. Tivemos que 
cruzar com a localização, fazer o aterramento dessas declarações. 
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Na primeira partida em cima do inventário ninguém sabia dizer o que era, porque 
tinham  declarações do tipo base de aplicação, conteúdo, tabelas e procedimen-
tos. Conseguimos, a partir desse fato, colocar 30, 60, 90 bases no nosso pro-
cesso de desativação. Naturalmente algumas bases foram salvas no processo. 
Hoje temos 252 bases em diferentes níveis de desativação. São bases que es-
tavam antigas ou estavam em repetição e esse foi o resultado interessante. No 
relatório inicial do GT, que fez o diagnóstico, surgiram vários problemas, como 
a falta de conhecimento das fontes de dados e de conciliação, assom como a 
não definição explícita e pública de responsáveis pelas fontes de dados. Então, o 
catálogo sanou todas essas questões. Em seguida, criamos a área de curadoria 
para registrar o histórico da informação. O analista de negócio, coloca os links 
de relatórios que publica na internet, onde consome a informação. Na parte de 
gestão de dados mestres do Banco Central, a diretoria se reuniu para finalmente 
fazer a apreciação da estrutura proposta para o programa permanente de gestão 
de dados mestres, o BC Base. 

A política de governança da informação está sob a coordenação do secretário- 
executivo. Portanto, tudo diz respeito à plataforma comum de gestão dos dados. 
A ferramenta é conduzido pelo Escritório de Governança. Os dados mestres são 
explicitamente citados na portaria da política. Então, retiramos o mandatório da 
política. Nossa ideia é substituir o que existe do Unicad e promover adaptadores. 
Temos tabelas de chaves para permitir que o sistema não mude seus códigos e 
suas estruturas de dados e, à medida que o programa avança, substituímos o 
sistema original para alimentar os dados por sistemas de negócios específicos. 
O projeto piloto é o programa grande. Ele impacta todas as áreas do banco. Pre-
cisamos estruturar claramente os programas, como devem ser os projetos, as 
interfaces, as operações, a arquitetura e a previsibilidade dos demais projetos. 
Portanto, contamos com a parceria das equipes de desenvolvimento. Mesmo 
que tenhamos toda a estrutura de governança definida para a curadoria, para o 
cuidado das informações, o dado mestre é usado por toda a corporação e conse-
guimos fazer o profile dos dados. Criamos um fórum técnico permanente do BC 
Base, um representante de cada área que responde tudo em dois dias ou cinco 
dias úteis. Caso não resolva, convocamos uma reunião para debater a comple-
xidade da questão. Precisávamos desse canal para que todas as áreas se ma-
nifestassem. O BC Base está caminhando para a conclusão do piloto. Estamos 
trabalhando para acrescentar informações ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
e ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Investimos na nossa plata-
forma de qualidade. Temos hoje curadores que fazem manutenção de qualidade, 
só que fazem de sua maneira e com a sua ferramenta. Estamos investindo na 
criação de uma metodologia e de uma plataforma única para todos. Vamos agora 
definir uma plataforma de métricas, um projeto que não é tão simples. Quere-
mos promover essa visão única. Cada  um com o seu pedaço de informação, mas 
que represente algum insight para a instituição e para a sociedade como um todo. 
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Antônio Mario – Dataprev: No processo de desa-
tivação das bases, foram identificadas as que inte-
ressavam e as que não interessavam. Houve a ne-
cessidade de gerar a terceira? 

Gabriela Ruberg – Banco Central do Brasil: Sim, 
tivemos duas situações próximas. Objetivamente, 
com o desdobramento maior, porque tinha o nor-
mativo que exigia das instituições financeiras um 
balancete que não era mais usado no banco. Tive-
mos que promover a revisão desses normativos 
junto à procuradoria, saber o impacto dos norma-
tivos e o desmembramento dessa informação, in-
formar quem era o responsável. Essa revisão é uma 
das coisas que está sendo negociado na Coorde-
nação Geral de Informática (CGI). O que seria uma 
base? Pode ser uma estrutura que está em três ou 
quatro esquemas de banco de dados. Precisamos ir 
com delicadeza nas áreas de negócio para estipular 
o que são as bases de dados.

Jorge Maciel – Dataprev: A indicação para confor-
mar o comitê é do CPF da pessoa ou é do cargo? O 
CPF vem como consequência? 

Gabriela Ruberg – Banco Central do Brasil: As pes-
soas são nominalmente indicadas para o comitê, 
tendo o requisito do cargo, sendo chefe de unidade 
ou chefe de gabinete. Cabe ao diretor da área indicar 
quem é o seu representante. São oito departamen-
tos e, normalmente, o diretor possui três ou quatro. 
Algumas diretorias possuem apenas dois.

Jorge Maciel – Dataprev: A pessoa vem como con-
sequência do cargo que ocupa?

Gabriela Ruberg – Banco Central do Brasil: Sim, 
indica nominalmente. A portaria é nominal, então, 
pressupomos que seja nominalmente. A questão 
do nominal sempre foi o ponto problemático. Na 
época de indicar os agentes de curadoria, as bases 
da curadoria, ninguém queria colocar seu nome. 
Portanto, o diretor indica o nome do seu represen-
tante no comitê, tendo que ter o mínimo de função, 
chefe de gabinete ou chefe de departamento. O que 
consta na portaria é o nome e matrícula.  
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Dentro da governança de dados da Caixa temos administração de dados, banco 
de dados, meta dados, qualidade de dados e integração de dados. Sou da ad-
ministração de dados e conheço um pouco das outras áreas. O André precisou 
viajar e não pode estar presente vou tentar substituí-lo. 

Na caixa temos o sistema compartilhado de informações, o Sistema de Infor-
mações Compartilhadas (Siico). Começamos esse sistema em 1996. Houve uma 
mudança na Caixa em questão de unidades e, depois de um tempo, os sistemas 
continuavam errados, dando nome errado de unidade. A diretoria queria que cada 
sistema mostrasse o nome de unidade de uma forma. Nos queríamos unificar. 
Na época, a Ângela, que começou esse trabalho, resolveu unificar fazendo um 
comitê, no nosso caso, um  grupo de trabalho semelhante a um comitê, para fa-
zer esse trabalho. Em 1999, conseguimos implantar o básico dessas informações 
compartilhadas em Brasília e no  Rio e, em 2002, em São Paulo. Em 2001, fize-
mos implantação do sistema de clientes da Caixa, que era uma base de compar-
tilhados. Como definimos quais eram as informações consideradas compartilha-
das? A ideia inicial partiu das unidades da Caixa. Precisávamos ter em um lugar 
único as unidades de toda a empresa. Todas as unidades tem que ter o mesmo 
modo para todo mundo, não adianta fazer mudança de unidade, com um sistema 
ou outro usando o nome errado. Começou com a parte de unidades e que tipos 
de informações. O tipo de informações que é promovido para compartilhamen-
to. A partir das informações de unidade, começou a surgir outras necessidades. 
Todo dia surgem informações novas e nos perguntam por que não levamos para 
o sistema compartilhado. Como começamos em 1999, era difícil fazer o sistema 
centralizado para Rio, São Paulo e Brasília usarem. Então, o que tivemos que fa-
zer? A replicação de dados. E como fizemos para todos os sistemas passarem a 
usar essas informações compartilhadas? Por meio de normativo. 

Caso não haja uma norma falando “tem que usar”, a pessoa sempre vai falar:  “ah 
não, meu sistema é prioritário, tenho que implantar semana que vem, não dá 
para usar”. Nem olha se haverá dificuldade ou não de utilizar o sistema compar-
tilhado. Fala que não pode. Então, se não for por meio de normativo, não conse-
guimos implantar nada. Hoje 80% dos sistemas da Caixa utilizam esse Siico, as 
informações compartilhadas; não foi fácil, mas seguimos em frente e determi-
namos que cada sistema não começava se não tivesse usando Siico. Teve um 
legado que precisou pouco a pouco se adaptar a novidade, usando o Siico e o 
Sistema Cliente Caixa (Sicli). Essas são as informações que temos no sistema 
compartilhado, cada quadradinho é uma área de interesse. Dentro de cada uma 
tem tabelas, área e interesse. E cada uma contém várias informações. Começa-
mos primeiro com unidade. Todas as informações de unidade, nome, endereço, 
telefone, vinculação de unidade a outra.  Por meio da humanidade, percebemos 
que precisávamos saber quais seriam os meios de comunicação daquela unida-
de, quem são os empregados que trabalham, estão lotados, ou então gerenciam 
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as unidades. Para empregado, temos, por exemplo, o sistema de recursos hu-
manos, e é complicado as pessoas virem buscar informação. 

O que fazemos? Pegamos as principais informações de empregado e colocamos 
no sistema compartilhado. Matricula, nome, CPF, lotação, informações básicas 
que todos os sistemas utilizam. O princípio básico das informações comparti-
lhadas: somente a informação que os sistemas precisarão. Caso precise de um 
detalhamento maior, busca no sistema de origem. Em meios de comunicação, 
telefone, endereço de cada unidade, bancos. Na parte de bancos, a maioria dos 
sistemas precisa saber sobre os outros bancos, código de banco, nome, endereço, 
quais são as agências do outro banco, o Banco Central centraliza no Banco do Bra-
sil, e o Banco do Brasil distribui essa informação para todos os bancos.  Mesmo as 
nossas agências tem a informação que recebemos do Banco do Brasil: o endereço 
dos imóveis das unidades. Temos a localidade das agências e a tabela de localida-
des que recebemos do correio.  Quando vamos ao médico, nos pedem o Código de 
Endereçamento Postal (CEP), “ah me passa o seu CEP”, e vem o endereço quase 
completo. Indicadores econômicos, em todos os sistemas da caixa econômica, 
tipologia documental é uma hierarquia que temos de documentar, hierarquizar os 
documentos. Convênios que são os da Caixa, as  empresas que prestam serviço 
para a Caixa, como se fosse Caixa, canais de distribuição, que são todos os lotéri-
cos. Temos informação de feriado que recebemos do Banco Central, feriados que 
cadastramos e que não vem do Banco Central, mas complementamos. 

Além das informações que atualmente estão no Siico, temos outro sistema que 
é o Sicli, Sistema de Clientes da Caixa, que é o sistema dos nossos clientes. Nesse 
sistema de cliente, temos que tipo de informação? Dados pessoais, característi-
cas, documentos, endereços, formação, entre outras informações,  de relaciona-
mento. O Siico e o Sicli são os nossos sistemas de informação. O  dado mestre da 
Caixa é o cliente. Hoje, o Siico possui 216 tabelas e e o Sicli 218 para poder aten-
der todas as informações que a Caixa precisa. O Master Data Management (MDM) 
da Caixa é como o processo de lapidação de um diamante, tem toda a fase de 
analise, de ferramentas, tem todo o processo para lapidar as informações. Pre-
cisamos lapidar a informação para que esteja com a melhor qualidade em todos 
os sistemas e de uma forma única. Qual o nosso esboço? Não temos a parte de 
MDM na Caixa. Temos o de cliente centralizado. Todos os sistemas usam nosso 
sistema de cliente e o Siico. É  obrigado usar, é norma, se não for norma ninguém 
usa. No Sicli, temos o código que identifica o cliente, que é o nosso (COCLI*sigla 
não encontrada). Todo sistema precisa da informação do cliente, através daquele 
COCLI. No Sicli tem componentes prontos, obtém a informação e traz para o sis-
tema. Portanto, temos identificação de cliente único na Caixa, na qual não tem a 
filosofia de MDM, mas tem o ideal de estar centralizado. 

Nosso esboço para uma visão mais futura é fazer essa migração do Sicli para 
MDM, em etapas de corporação, sincronização, migração. A parte de incorpo-
ração tem o nosso MDM, tem o ID mestre, o identificador mestre e os sistemas 
de cadastro que tem informações de cliente no sistema legado. Pegamos esse 
ID mestre e colocamos inicialmente em cada sistema. O cliente tem o código, 
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um atributo, que será o seu ID mestre. Esse código é uma senha para utilizar a 
partir de MDM. Consolidando, purificando, qualificando os dados. Toda vez que 
realizar a busca a informação que acaba de entrar ficará o sistema. A parte de 
sincronização de informações futuramente será a parte de migração. Temos a 
identificação do ID mestre, quando precisar da informação, busca direto, migran-
do, para que todos possam ter a informação inteira. Na Caixa temos dois cadas-
tros, o cadastro de cliente comercial, e o cliente social. Inicialmente, em 2002, 
seria uma única base. Porém, por normas do governo, não podíamos unificar o 
cliente comercial e o social. Então, foi criado duas bases semelhantes, uma cha-
mamos de clientes comerciais e a outra, clientes sociais. O que estamos fazendo 
agora? Qualificando os dados de cliente comercial. Quando fazemos qualifica-
ção de dados, sempre temos que voltar para ver se realmente resolveu, porque 
não adianta qualificar os dados e na fonte continuar entrando dados errados. A 
modernização do sistema de cliente social, que é o Siiso, foi todinho refeito.  O 
próximo passo é definir corretamente como será o MDM da Caixa. Sabemos que 
é o MDM e será mais fácil. Como temos o SICLI, os dados estão inclusos e todos 
os sistemas utilizam o Sicli --  o que fazer? Purificar o Sicli para virar um MDM 
dentro da filosofia de MDM. 

Os próximos passos seria construir um centro de dados mestre corporativo, área 
responsável para levar adiante essa ideia de MDM dentro da empresa, conse-
guindo o patrocínio, comitês, essas coisas todas que sabemos que são neces-
sários. A outra seria análise nas bases de dados atuais, definir realmente como 
seria esse dado mestre, quais as regras de qualificação dos sistemas atuais. É o 
que estamos fazendo dentro do Sicli e do Siiso, definição dos dados. Acontece 
que os sistemas legados possuem seus clientes e por mais que orientemos a 
guardar seu dado, ter o COCLI,  não guardam. Tem cliente nos sistemas legados 
e tem cliente no Sicli. Todas as vezes que geramos relatório, há o conflito em 
saber se aquele cliente é aquele mesmo. Definir a arquitetura que ainda não te-
mos. Existem algumas ferramentas da informática que compramos a tempo, a 
exemplo do Power Center. Essa ferramenta nos oferece sustentação para fazer-
mos tudo, mas temos que definir realmente a arquitetura, porque, além dessa 
ferramenta, vamos precisar fazer a implementação da solução, gerar regras de 
gerenciamento, de qualificação, de unificação de dados e da  arquitetura de ser-
viços para disponibilizar o acesso aos dados. O nosso sistema de clientes é do 
mesmo jeito do Siico. 

Cada caixa tem várias tabelas, com informações de clientes, endereço, dossiê, 
relacionamentos, profissão, contrato, renda e as informações que temos que 
enviar diariamente ao Banco Central, os vínculos entre pessoas. Devido a es-
sas informações, não o consideramos um MDM. Temos que separar. MDM são 
informações apenas de clientes, os documentos, endereços, não clientes que 
não deixam de serem futuros clientes, qualificações cadastrais das informações, 
etc. Outra parte ficaria no sistema de clientes normais, seria MDM e o siste-
ma atual. A parte do encarteiramento, relacionamento, seria separada. Uma das 
vantagens dessa separação é que a parte de relacionamento,  os produtos que 
um cliente possui dentro da caixa, está centralizado. Porém, todo o sistema de 
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empréstimo envia diariamente um arquivo para o Sicli informando que o cliente 
comprou o produto.  Dessa forma, a janela de processamento do Sicli fica pesa-
da. A ideia é separar a parte de relacionamento da parte de clientes. Tornar mais 
puro, porque é o nosso dado mestre. Sobre números: o Siico tem as tabelas de 
unidades da Caixa, de qualquer  tipo de unidade, unidade meio diretoria, agência, 
superintendência, consideramos tudo como se fosse uma unidade. Possuímos 
4908 unidades ativas na Caixa sendo que, dessas,  3630 são agências. 

Pretendemos aumentar e a previsão de aumento é bem grande. Produtos são 
todas aquelas informações para as pessoas física e jurídica. São todos os dados, 
produtos que são vendidos, que a Caixa oferece. Por exemplo, um investimen-
to, um empréstimo, tipos de conta, corrente ou poupança, são todos produtos. 
Atualmente,  temos 2651 produtos ativos em aproximadamente 700 sistemas. 
Esses sistemas são corporativos. Não fazemos gerenciamento de sistema de-
partamental. Atualmente, o Sicli tem 105 milhões de clientes ativos, pessoa fí-
sica e jurídica. Na  área social estamos com 27 milhões de famílias cadastradas, 
o que corresponde a 85 milhões de brasileiros, porque, dentro da família cadas-
trada, há a mãe, o filho, que participa das bolsas e dos programas do governo.  
Como que é a propagação dos dados --  há algum tempo, a Caixa comprou uma 
ferramenta da International Business Machines (IBM), na qual a maioria das tabe-
las é propagada via Data Propagator. Dependendo da informação é propagada 
de hora em hora, todo dia à noite.  Propagamos tabelas via programas de carga.
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Informações Compartilhadas na Caixa Marlene Castro

Gilmar – Dataprev: No processo de qualificação 
de dados do SIISO, foi feito o profile, identificando 
a quantidade de nome da mãe, foi verificado se as 
informações que a Previdência estará recebendo 
estão qualificadas?

Interlocutor não identificado:  O processo de qua-
lificação dos dados do Siiso, dos clientes sociais da 
caixa, foi feito com o novo sistema de cadastro Nú-
mero de Identificação Social (NIS), estavam fazendo 
a melhoria do sistema, ou seja, a substituição dos 
sistemas antigos e encaixou dentro dessa questão 
a qualificação dos dados. O novo sistema veio com 
os dados qualificados. Fizemos o profile, e todo o 
diagnóstico em cima do cadastro, principalmente 
das pessoas,  dos documentos exigidos, em cima do 
diagnóstico, verificando as regras de melhorias, de 
qualificação e foram corrigidos os dados na área dos 
cadastros, pessoas e documentos, com exceção de 
endereços. Os endereços não foram qualificados.

Gilmar – Dataprev: Atualmente constam no Siiso in-
formações do CAD único, do Ministério de Desenvol-
vimento Social (MDS), da saúde, do Ministério de Tra-
balho e do próprio Programa de Integração Social (PIS). 
Foi envolvido cliente nesse processo de qualificação?

Marlene Castro: Nesse processo de qualificação 
foi envolvido apenas interno, dentro da caixa. Os 
cadastros da área do governo, pessoas que são 
clientes da caixa via programas de governo social 
estamos em período de monitoramento do que foi 
qualificado primeiramente e para verificar o resul-
tado. Estamos monitorando tudo o que foi realizado 
para analisarmos os resultados. Atualmente esta-
mos iniciando os trabalhos de maior abrangência da 
qualificação. Portanto, podemos entrar em outras 
bases que o Siiso trata. 

Gilmar – Dataprev: Atualmente, o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) especificamente está 
fazendo o processo de qualificação na base do Ca-
dastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Es-
tamos recebendo as informações do Siiso. Temos 
que começar a combinar, porque tem um grupo de 

80 milhões de informações que são os contribuintes 
individuais, autônomos,  que estão na Previdência. 
Acredito que a Previdência e a Caixa tem o desafio 
de fazer essa troca. Recebemos informações da Cai-
xa, dos programas mencionados, mas a parte que 
se refere aos autônomos, aos contribuintes indivi-
duais, precisamos passar para  haver um processo 
de qualificação em conjunto. 

Marlene Castro: É necessário e importante. Só 
complementando, existem outras bases que são 
vinculadas a base maior do Siiso: cadastro único e 
sistema de benefícios que envolvem toda a ques-
tão de bolsa escola, bolsa família. Demos início ao 
processo de qualificação dos  dados de pessoas e 
clientes sociais.

Simone – Dataprev: Nosso projeto é um embrião, 
estamos no processo de aprendizagem, de instala-
ção da ferramenta, capacitação da equipe e absorção 
de conhecimento. Temos como meta trabalhar duas 
bases para absorvermos o conhecimento, amadure-
cendo durante o processo para que possamos partir 
para outras, agregando informações das bases. 

Interlocutor não identificado: Atualmente quantas 
pessoas estão envolvidas na área de dados da ges-
tão do Siico e do Sicli?

Marlene Castro: Existem três centros de desenvolvi-
mento, Brasília, Rio e São Paulo, na Caixa. Como são 
informações compartilhadas, toda a decisão de mu-
dança, inclusão e alteração dentro do sistema, tem 
que ser avaliada e aprovada por essas três bases. 
Quando gera conflito na decisão, enviamos para a 
matriz decidir,  o nosso comitê já mencionado. Em 
Brasília, no Siico sou eu somento, mas tem pessoas 
no Rio e em São Paulo também. O Sicli  é desen-
volvido no Rio. É um sistema ativo, nunca termina, 
todos os dias cada sistema precisa de mais infor-
mações. Portanto, o desenvolvimento é no Rio e o 
banco de dados fica em Brasília. Qualquer mudança 
dentro do Sicli tem que passar por três administra-
ções de dados (AD) para validar cada AD. Existe para 
cada administração de dados uma equipe. 
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Interlocutor não identificado: A importância dos 
dados para a Caixa e para fora dp banco: como são 
divulgados esses conhecimentos? Existe algum 
glossário, o modelo é público dentro da Caixa? Como 
é realizada a divulgação?

Marlene Castro: Dentro da Caixa é público. Temos 
normativos relacionados ao Sicli e ao Siico. Há  to-
das as informações da forma de como a pessoa usa 
a informação do Siico, quem são os gestores da in-
formação, que tipo de informação contém, além dos 
sites na internet explicando como funciona o modelo. 
Sempre que alguém desenvolve, precisa usar o Siico. 
Quando perguntam, damos o caminho de como fazer.

Cauê – Dataprev: Em relação à administração de 
dados ferramental. Qual ferramenta trabalhar em 
relação a construção da modelagem dos modelos 
corporativo?

Marlene Castro: Usamos o Power Design. O banco 
de dados oficial desses sistemas é o DD2. 

Gabriela Roberg – Banco Central do Brasil: Em 
relação às ferramentas, tendo o Power Design e a 
informática Power Center na casa. São utilizados 
recursos do dicionário do glossário, meta dados, 
gestão de meta dados de informática?

Marlene Castro: Estamos começando a parte de 
metadados. A ferramenta Power Center utilizamos 
na parte de integração de TL. Pretendemos começar 
a meta de dados até fevereiro. 

Gabriela Roberg – Banco Central do Brasil: No ban-
co fazemos a importação do modelo que está pronto 
para entrar em produção, porque temos o Power De-
sign. Ele define o glossário, para alguns chamados de 
temas e o que chamamos de domínios. Temos vários 
domínios levantados no CAD BC, no qual consegui-
mos, como todas as ferramentas de cargas, os pro-
cessos de qualificação. A ferramenta de qualidade da 
informática consegue fazer linhagem de dados, saber 
como o processo carregou. É  parte importante para 
acompanhar a carga do barramento central.

Marlene Castro: Na parte de qualificação de dados 
utilizamos toda a parte de qualificação Power Cen-

ter  e meta base. A parte de AT é utilizada como  no 
Branco Central. 

Jorge – Dataprev: O Sicli  incorpora o Siiso e o CAD único?

Marlene Castro: Não. O Siico tem formações gerais 
que todo sistema utiliza, inclusive o Siiso. O Siiso só 
tem informações da base social. 

Jorge – Dataprev:  Quando define cliente para a cai-
xa, não está incluindo...

Marlene Castro: O social é só o comercial que é cha-
mado cliente, mas falamos cliente social e cliente 
comercial. São códigos distintos.

Jorge – Dataprev: Por que estão diferenciando o 
cliente social do cliente comercial da Caixa, são tra-
tamentos distintos?

Marlene Castro: São tratamentos distintos, equipes 
separadas, tudo separado.

Gabriela Roberg – Banco Central do Brasil: Em re-
lação à adaptação, o sistema de legado mantém o 
COCLI, a chave do cliente, mas muitos não estavam 
mantendo... Como é monitorado? O nível de mapea-
mento entre as chaves do sistema legado e os cor-
respondentes ou que deviam ser correspondentes 
no conceito do barramento central?

Marlene Castro: Hoje é a única comunicação. Temos, 
por exemplo, o sistema de depósito antigo que es-
tamos modernizando. Estamos riando outro siste-
ma de depósito. O novo usa o Sicli e o Siico. O antigo 
tem as informações dos seus clientes, quando quer 
confirmar se o cliente é o mesmo que está queren-
do. No Sicli, é obtida a informação e armazenada.  O 
objetivo em relação ao Sicli é obter a informação e o 
código da informação, para que posteriormente te-
nha o código COCLI. Esse fato não ocorre porque os 
sistemas legados sempre têm prioridades e senso 
de urgência. Portanto, sempre solicitamos para a di-
retoria e ela autoriza fazer daquela forma, por conta 
do senso de urgência. Estamos substituindo esses 
temas legados e fazendo sistema novo, a cada dia.

Gabriela Roberg – Banco Central do Brasil: Em 

DEBATE
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relação à substituição dos legados, como são fei-
tos profile da aplicação no que diz respeito a dados 
mestres? Porque uma parte é qualificação. E profile 
dos dados não é, obtém os dados e analisa o que 
precisa ser feito a respeito. Por outro lado, para pro-
mover as adaptações necessárias ou sistemas que 
utilizarão essa informação temos que fazer profile 
em dez aplicações. Qual é a estratégia existente?

Marlene Castro: As aplicações estão todas sendo 
desenvolvidas novamente, porque a lista das outras 
realizadas no Cobol antigo é enorme. E os progra-
mas Cobol são difíceis de aproveitar. Portanto, esta-
mos fazendo no modelo mais moderno.

Gabriela Roberg – Banco Central do Brasil: Por que 
todos os seus dados de referência que estão em uma 
plataforma moderna não possuem sistemas legados 
que contribuem para o seu barramento mestres? 

Marlene Castro: Não temos o dado mestre. Temos 
o sistema de clientes com todas as informações 
apresentadas. Fica centralizado. Temos os siste-
mas novos que são obrigados a usar. Os sistemas 
antigos, tipo o Sistema Integrado de Depósitos e 
Contabilidade (SIDEC) ou o Sistema Eletrônico de 
contratações do Estado (SEACE), outro antigo, o que 
faz? Diariamente, envia o arquivo para o Sicli infor-
mando “hoje o meu cliente nome tal, CPF tal com-
prou o produto tal. A informação é tratada no Sicli de 
jogada na base. O Sicli verifica se esse cliente existe 
na base. Tem uma fórmula de pesquisa. Existe todo 
um critério para definir se é o mesmo cliente ou se é 
um cliente novo. Se for um cliente novo, é criado um 
COCLI para o mesmo, e informado para o sistema.  O 
que devem fazer? Guardar no sistema antigo. Mas 
isso não está sendo feito. Todos os sistemas tem 
essa parte de relacionamento com o Sicli. Então, 
diariamente todo o sistema manda para o Sicli quais 
os clientes que estiveram na Caixa, qual o produto 
que adquiriu, CPF, nome. Essas informações básicas 
precisam ser passadas para o Sicli. 

Interlocutor não identificado: Como é feita a migração 
dos  dois cadastros de clientes, o comercial e o social? 

Marlene Castro: Não é feito. O Sicli era para ser uma 

base única de cliente social e comercial. O governo 
não permitiiu fazer isso, porque podíamos utilizar 
esse cliente social para vender os produtos da Caixa. 
Por que a caixa pode utilizar essa informação e os 
outros bancos não? Para não dar problema o gover-
no decidiu que era preciso manter separado. Não po-
demos usar esses dados, apenas vamos mantê-los 
armazenados. Não pode utilizar para comercializar, 
porque se a Caixa for comercializar, os outros bancos 
terão o mesmo direito. Portanto, é mantido seprado.

Interlocutor não identificado: Nessa mesma linha, 
poderíamos fazer o inverso, porque provavelmente 
a informação do cliente está mais atualizada do que 
o social. Poderíamos obter autorização para adquirir 
informação do cliente que está atualizado e atualizar 
o social, com algumas milhões de pessoas que tem 
informações no PIS, cadastrado no primeiro emprego. 

Marlene Castro: Esse fator é mais gerencial. Pode 
ser que, como clientes da caixa, possam solicitar. 
Como sugestão, foi importante para a caixa ter es-
sas informações centralizadas em único lugar. Tem 
muita mudança nessa parte de unidade, ainda mais 
de estrutura de unidades no governo, todo dia muda. 
Portanto, foi importante porque se mudou uma uni-
dade ou se foi criada uma unidade na agência nova 
na mesma hora todos os sistemas ficam sabendo. 
Não tem que cada sistema se preocupar se sua uni-
dade é aquela ou não, se surgiu uma agência nova 
ou não. Essa centralização teve um ganho grande. 
Por exemplo, todas as vezes que o sistema tem que 
criar uma informação que está no corporativo, no 
compartilhado, tem que criar no seu sistema. É mais 
custo para o sistema, porque terá que criar aquelas 
soluções de inclusão, alteração. Nesse caso, não, 
tem apenas uma consulta ao sistema de origem que 
é o Siico. Portanto, o ganho é enorme nessa ques-
tão. E, no momento de arrumar um dado, arruma-
mos em um lugar e todos ficam sabendo por que 
recebe a informação correta. É vantajoso para quem 
não tem sistema compartilhado. 
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