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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

A Administração de Dados é um tema de fundamental importância para a área de TI. 
Não basta desenvolver sistemas fantásticos e poderosos sem garantir a qualidade 
da informação. É por este motivo que decidimos pela importância de debater este 
assunto no XV Fórum de TIC Dataprev que serviu de base para a publicação de mais 
este caderno.

Esperamos que, mais uma vez, a discussão do tema aqui abordado e as 
experiências relatadas contribuam para a busca constante do aprimoramento das 
questões que envolvem a emblemática área da Teconologia da Informação.

Boa leitura.
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Administração e Integração de Metadados

José Braz Teixeira de Siqueira
Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras)
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A Administração de Dados no BNDES

Carlos César da Silva Braga - BNDES*
Coordenador de Administração de Dados do BNDES
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Bacharel em Análise de Sistemas formado em 2000 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ - 
Mestrado incompleto em Engenharia de Software pela COPPE-UFRJ iniciado em 2001 - Diversos cursos de 
extensão: Oracle, Modelagem Multidimensional, Administração de Dados, Gerência de Projetos, Delphi, 
Java. Experiência Profissional: Mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas de 
informação e liderança de projetos em diversas empresas (Tecso Informática, Prognum Informática, 
Datasus, Fundação Cesgranrio). - Administrador de dados do BNDES desde 2007. - Coordenador de 
Administração de Dados do BNDES desde agosto de 2009.
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Carlos César da Silva Braga
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Estratégias para a qualidade de dados no
Banco Central (Bacen)

Marcelo Antonio Thomaz de Aragão*
Coordenador do Departamento de Tecnologia da Informação da Divisão de Inteligência de
Negócios e Administração de Dados e Meta-Dados, do Banco Central do Brasil (Bacen)

Assegurar o poder de compra da moeda, regular o sistema financeiro e 
administrar o sistema de pagamento, para termos recursos suficientes no 
momento necessário, são os macroprocessos do Banco Central.

De fato, o Banco Central presta um serviço 
muito centrado no provimento de informação 
para as tomadas de decisão. E, para estas, o 
principal insumo é a informação que 
coletamos. As decisões em questão vão 
desde a definição da taxa básica de juros até 
decisões no sentido de garantir a solidez do 
sistema financeiro e de aproximar o sistema 
financeiro da sociedade, na inclusão 
bancária, na garantia do depósito dos 
p o u p a d o r e s  p ú b l i c o s ,  p e s s o a i s ,  
institucionais e privados.

Boa parte deste conjunto de decisões é 
baseada em dados coletados junto ao 
sistema financeiro, exercendo o poder de 
autoridade regulatória. Além dos bancos e 
de outras instituições financeiras não 
bancárias, há outros provedores de dados 
relevantes à atuação do Banco Central. Por 
exemplo, outros órgãos de governo, como a Secretaria do Tesouro, a Receita 
Federal do Brasil e ministérios, bem como outras entidades da sociedade civil, 
incluindo consultorias, associações e universidades. O Banco Central assume 
assim a responsabilidade de devolver para a sociedade, para o governo, para o 
Congresso, informações relevantes e serviços.

Poucas pessoas têm uma mensuração objetiva sobre qualidade de dados. O 
processo de qualidade de dados é como um procedimento de minimização de 
defeitos que têm, muitas vezes, uma perspectiva subjetiva. Então, os 
problemas são os defeitos que se propagam internamente e que distorcem a 
informação final que vai ser consumida. Dependendo da abordagem, de como 
uma consulta é montada em uma transação ou em parte de um processo, é 
possível que o retorno seja algo radicalmente diferente do que deveria ser.

Como já se questionou o tempo que levávamos para disponibilizar para o 
tomador de decisão certos dados não muito críticos, construímos caminhos 
alternativos e mais ágeis para que decisões fossem tomadas.

Em sistemas transacionais – tipicamente silos –, iniciativas de emissão 
incentivam o compartilhamento, mas são muitas vezes restritas a certos dados 
de uso comum na organização de dados cadastrais. O que não evita a visão de 
que cada sistema transacional é por si um silo de informação que traz, de acordo 
com os requisitos levantados, uma visão e um escopo restrito do panorama 
como um todo. Quando as pessoas que vão tomar decisões precisam consultar 
vários sistemas, passamos a ter problema e erro.
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Há problemas de qualidade de dados que 
são evitados, e há outros em que teremos 
planos de contingência e ações para 
contornar. A produção de informação 
subjetiva deve ser evitada. Armazenar mais 
dados que o necessário só atrapalha. E, 
relativamente a fontes múltiplas, devemos 
ter cuidado quando a replicação é causada 
por problemas de tecnologia e não por 
necessidade de negócio.

Há uma década, a noção de âncora cambial 
era o fiel justamente no controle da inflação. 
Assim, a área de câmbio, o controle e as 
informações relacionadas a câmbio e 
capitais estrangeiros eram extremamente 
críticos, mas sem a importância relativa, 
comparando-se a outros que havia tempos 
atrás.

As informações obedecem aos próprios 
ciclos de vida e à sua própria noção de relevância e de obsolescência durante o 
tempo. Agora, como isso reflete a prioridade, a própria estrutura, em muitas 
vezes as soluções são dadas pontualmente, e passamos a conviver com elas. E 
pode ser até mais difícil justificarmos o esforço e o dinheiro para integrá-las e 
mantê-las atualizadas, no nível do que é importante.

Relativamente ao dia a dia do administrador de dados, no que diz respeito à 
qualidade, o dado passa por um processo desde sua entrada até o momento em 
que é finalmente consumido, como se fosse uma commodity valiosa: quem tem 
o dado correto, e indica o caminho a percorrer e a decisão certa, marca valiosos 
pontos. Desse modo, a tendência de existirem intermediações no processo é 
grande.

A área de TI, de administração de dados, tem pouca possibilidade de ver o que 
acontece com os dados depois que saem dos sistemas transacionais, mesmo 
nos sistemas DVI. Uma das diretrizes desse processo que tenta melhorar a 
qualidade de dados é avançarmos na entrega, ou seja, chegarmos o mais 
próximo possível de quem consome; não intermediar o processo de dados. Por 
exemplo, se um diretor é quem precisa daquele dado, ele mesmo deve consultar 
aquela informação.

Há desafios relacionados à forma com que coletamos e armazenamos dados. 
Há uma herança centralizada e conservadora em termos de tecnologia, e, ao 
mesmo tempo, nos últimos anos estamos convivendo com a multiplicidade de 
plataformas e com soluções diferentes, o que às vezes tem implicação nos 
dados. Os próprios processos aos quais os dados são submetidos, mesmo sob a 
responsabilidade da área de TI — como importação, replicação, copy/paste etc. 
— podem trazer problemas. Há também desafios relacionados à forma com que 
os dados são consumidos. Por exemplo, o uso de uma métrica ou de filtro 
incorreto pode sugerir uma conclusão equivocada.

O Banco Central faz parte da Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN), 
juntamente com todos os bancos, o Tesouro Nacional e algumas instituições 
financeiras de grande porte. É um conjunto de mainframes que trocam entre si 
informações em tempo real. Quando um dólar é comprado, um contrato é 
registrado em tempo real conosco. Neste processamento de transações são 
criadas oportunidades para problemas de qualidade de dados.
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Apesar de o conceito de instituição financeira depender do escopo de atuação, 
tentamos reutilizar o máximo possível de cadastros. Porém, como exemplo, 
para município há um cadastro da Receita Federal, um do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e um dos Correios, o que traz um problema de 
conciliação. Até mesmo um fonema mal transposto do chinês, no momento do 
registro de um contrato de câmbio, pode trazer problemas, uma vez que o Brasil 
fornece dados para organismos internacionais para, por exemplo, consultas a 
listas de suspeitos de atuação criminosa ou lavagem de dinheiro.

Recebemos diariamente gigabytes de documentos das instituições financeiras, 
que são dados declarados oriundos de sistemas dessas instituições. Muitas 
vezes as informações nas instituições estão em sistemas de plataformas 
distintas em que há tipos, formatos e convenções diferentes, como taxas de 
juros em percentual ou em decimal.

Com relação a dados opcionais, defendemos que não sejam pedidos se não são 
relevantes – obviamente se o são, não estarão entre os opcionais.

Para termos qualidade de dados não basta comprar ferramentas, devemos ter 
projetos e pensar em modelos de dados em que haja predomínio para os atributos, 
em que os tipos sejam adequados. A escolha errada de uma tipagem para um 
determinado domínio pode permitir brechas.

Relativamente ao uso de chaves artificiais e à modelagem elementar do objeto, 
existe uma impedância relacional e elementar do objeto, pode-se pensar em um 
modelo conceitual quando, na verdade, se tem um modelo de classes. Aliás, há 
impedância também em XML, pois é muito comum o uso de XML na troca de 
informações.

O custo estimado dos problemas é grande, porque se determinada publicação diz 
que a taxa média de juros praticada no mercado é X, e de fato é Y, é possível até que 
a reputação construída ao longo dos anos seja destruída.

Uma parte significativa dos custos está relacionada ao tempo, justamente na 
tentativa de identificar e resolver problemas de qualidade de dados. Há uma 
responsabilidade social, compromisso, transparência, acordo e conformidade. Se 
exigimos das instituições financeiras aderência, temos que seguir os mesmos 
caminhos. Os controles internos a que o serviço público está sujeito, assim como as 
governanças, são pressões no sentido de agirmos. 

Mas, apesar dessas pressões, a priorização 
nem sempre é clara. Em primeiro lugar, temos 
que garantir que o dado esteja lá; depois, que 
ele seja consistente; mais tarde, que os 
cruzamentos sejam possíveis e que ele seja 
íntegro. 

De fato, a qualidade total depende de 
sabermos o quão longe estamos em relação às 
metas. Em termos de negócio, quanto está 
custando o desvio e que impacto ele tem no 
processo decisório, o que, aliás, exige um 
conhecimento grande do negócio. 

Em relação aos fatores que afetam qualidade, 
o usuário na ponta precisa estar envolvido no 
processo, porque não conseguiremos resolver 
tudo sozinhos. Precisamos identificar gestores 
na ponta, pessoas que encampam as respon-
sabilidades dos dados que sejam relativos ao 
seu sistema, à sua área de atuação.

29Fórum de TIC Dataprev

Estratégias para a qualidade de dados no Banco Central (Bacen)

Marcelo Antonio Thomaz de Aragão

Administração de Dados



30Fórum de TIC Dataprev

Nesse processo há graus de maturidade. Assim, precisamos nos tornar 
proativos e torná-lo gerenciado, como no modelo de maturidade de CNN, de 
desenvolvimento de processo. Devemos olhar a qualidade de dados como um 
dos pilares que vão sustentar a governança de dados. 

É preciso inspecionar os dados para poder conhecê-los. Nós assumimos o risco 
legal de ter contato com os dados, porque não conseguiremos atuar sem 
conhecê-los, assim como entender um pouco do negócio é fundamental para 
não termos uma equipe completamente 
perdida.

O processo de limpeza de dados que 
apresentem indícios de problemas de 
qualidade é bastante complicado, uma vez 
que trabalhamos com a premissa de que não 
se descarta nem se substitui dados 
fornecidos oficialmente por outra instituição 
(que em última instância é responsável pela 
correção dos mesmos). Assim adotamos 
uma estratégia de marcação como se 
pintássemos os dados com cores para 
denotar o nível de qualidade atribuído. 
Então, por exemplo, quando uma decisão 
baseada em dados marcados como de 
q u a l i d a d e i n s a t i s f a t ó r i a ,  c u i d a d o s 
adicionais são requeridos. 

Perseguimos como meta estimular o 
compartilhamento de dados, de manter um Master Data Management (MDM) 
estruturado não só como um repositório centralizado, mas como o processo. 
Estas práticas também promovem qualidade de dados. Fazendo uma 
comparação entre o Banco Central no Brasil e órgão similares de outros países 
percebemos por exemplo que a nossa área de atuação compreende as áreas de 
atuação de diversas agências nos Estados Unidos. Neste contexto, a noção de 
MDM corporativo para o BC deve ser fundamentada em uma noção, digamos, 
hierárquica. Ainda que existam dimensões que não mudam, como a geográfica 
e a de tempo, há conceitos específicos de cada área, como se houvesse um 
MDM central e alguns MDMs satélites que promovem a padronização e o 
comportamento naquele domínio específico.

É muito saudável a ideia de alguém copiar, no início de um novo processo de 
modelagem, um conjunto de dados de referência de um modelo em que se sinta 
incentivado a ligar seus dados com os que já existam. 

Não devemos deixar, sempre que possível, alguém digitar dados, mas escolhê-
los em uma lista. Nem pedi-los mais de uma vez. Assim, haverá menos chances 
de existirem informações diferentes para um mesmo pedido. Sempre que 
pressentirmos um desastre, devemos nos antecipar a ele.

Façamos da qualidade de dados um problema de negócio. Adotemos a 
perspectiva do cliente – o que não é fácil, pois temos que pensar por ele, que tem 
uma dinâmica diferente da nossa.

Estratégias para a qualidade de dados no Banco Central (Bacen)

Marcelo Antonio Thomaz de Aragão
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N.I:

Bacen:

 Qual informação você pegou considerando 
dado mestre do Banco Central?

 T em aquelas coisas que a gente sabe que de 
antemão fazem parte de um MDM corporativo, que 
são óbvias e tem aquelas coisas que a gente não 
sabe. Então tem aquelas coisas que estamos 
buscando com a freqüência da ocorrência de 
determinados termos e modelos variados. Então, se 
em determinados termos aparecem muitos 
modelos, termo conceitual associado a um termo 
físico é uma chance de a gente começar a dar uma 
olhada e eleger como candidato e eleger se ele 
participa ou não de um MDM, nem que seja de um 
MDM satélite, digamos assim. Então quanto mais 
ele aparece em modelos, maior a chance de ele ter 
resultados.

Fórum de TIC Dataprev
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Em 2010, dentro do Banco Central, estamos divulgando e conscientizando 
constantemente. Para incentivar qualidade do projeto, vale a pena mostrarmos 
exemplos de consulta que podem trazer resultados ruins do ponto de vista da 
performance, mas bons em termos de qualidade de dados.

Para delimitar o perímetro, escolhemos o datawarehouse, porque, além de 
termos mais de 40 anos de legado transacional, em dez anos de Business 
Intelligence (BI) acumulamos quatro vezes mais dados que nos 40 anos de 
legado. Não foi uma decisão estratégica da organização, mas como a 
administração de dados faz parte da divisão de inteligência de negócios vamos 
cuidar primeiro do nosso terreno à espera de um MDM corporativo nessa 
abordagem hierárquica.

* Ph.D. in Computer Science The University of Manchester, Reino Unido, 
M.B.A .  em F inanças  e  Mercados de Capi ta is  EPGE/FGV,  DF–Bras i l ,  
Mestre em Engenharia de Sistemas e Computação COPPE/UFRJ, RJ–Brasil
B a c h a r e l  e m  C i ê n c i a s  d a  C o m p u t a ç ã o  D E C / U E C E ,  C E – B r a s i l .  
Coordenador do Departamento de Tecnologia da Informação, Banco Central do Brasil,
da divisão de Inteligência de negócios e Administraçãao de Dados e Meta-Dados.
A n a l i s t a  d o  B a n c o  C e n t r a l  d o  B r a s i l  h á  1 3  a n o s .  
Pesquisador Associado Honorário The University of Manchester, Reino Unido
P r o f e s s o r  d a  F u n d a ç ã o  G e t ú l i o  V a r g a s  ( F G V - M a n a g e m e n t ) ,
ex-professor da Universidade Católica de Brasília, da Universidade Federal do Ceará 
e da Universidade Estadual do Ceará, ex-pesquisador do CNPq.
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Dentro da nossa estrutura, na diretoria de negócios há várias áreas que 
atendem clientes diferentes. Há cerca de dois anos, dizíamos que existiam 
vários Serpros dentro do Serpro, porque não havia uma fábrica de software em 
desenvolvimento. Cada área ainda está vinculada a determinada área de 
negócio, e trata a administração de dados de forma diferente. 

Nosso projeto de modelo global de dados está limitado ao ciclo do 
planejamento, orçamento e finanças. É um projeto diferente, porque estaremos 
com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Planejamento, o que já 
demanda duas unidades de relacionamento do cliente com o Serpro.

A forma verticalizada com que trabalhamos para atender o cliente trouxe a 
necessidade de esse projeto surgir imediatamente ligado ao diretor-
superintendente, uma vez que ele não pode estar na diretoria de 
desenvolvimento, nem na de negócios. 

O então secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, que acabou conhecendo o processo, percebeu que informações 
necessárias não estavam chegando até a Secretaria Executiva para tomada de 
decisão. Estabeleceu-se, então, um comitê interministerial dividido em três 
grandes grupos de trabalho. Um deles é o de simplificação e gestão da 
informação, formado justamente por membros dos Ministérios do 
Planejamento e da Fazenda, e pelo Serpro como principal detentor dos sistemas 
estruturantes que percorrem todo esse ciclo de planejamento, orçamento e 
finanças. 

Especificamente, o assunto “dados” ficou para o Serpro. Na fase inicial, 
estabelecemos um escopo preliminar de tudo e trouxemos especialistas na 
área de dados e em Datawarehouse (DW). Montamos uma equipe com quatro 
pessoas para, em 45 dias, criar um modelo que pudesse dar a visão do modelo 
global de dados. Esse escopo deveria permitir a identificação do contexto e das 
ações necessárias para a integração e a modernização dessas soluções, 
atendendo justamente às tomadas de decisão e, até mesmo, à operação. 

Como precisávamos dar uma visão global dos dados, fizemos essas unidades 
de relacionamento com o cliente, que podem nos apoiar buscando informação 
com ele. Apresentamos o sistema de planejamento, orçamento e finanças, 
tentando dividir justamente em áreas de negócio para conseguirmos montar o 
desenho desses dados e ver quais são os dados usados pelas várias áreas de 
negócio e quais são os que nascem nas determinadas áreas de negócio e só são 
utilizados em outras áreas. Enfim, o produto principal aqui é o diagrama de 
entidade e relacionamento. Mas, para fazer o batimento entre as áreas de 
negócio para reutilização desses dados, necessitamos de uma matriz de 
entidade versus a área de negócio.

Além disso, por não ter um detalhamento sobre o processo, tivemos que 
também trabalhar o diagrama de contexto com fluxo dos dados que são 
utilizados entre aquela área de negócio que está sendo trabalhada e os demais 
sistemas. O diagrama de contexto pode desenhar a primeira área de negócio 
identificada por nós.
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Hoje, a área de planejamento e orçamento tem três grandes sistemas: o 
Sistema de Planejamento (SigPlan), no qual o órgão central do planejamento é a 
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI); o Sistema de 
Dados Orçamentários (Sidor), em que o órgão central é a Associação dos 
Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (ASSOF); e o Sistema de 
Informações das Empresas Estatais (Siest), utilizado para o orçamento das 
estatais. 

Partindo do princípio de que os dados têm que suportar o processo, queremos 
montar um modelo atual desses dados. Porém, se conseguirmos desenhar um 
modelo de entidade que suporte os processos dos três sistemas iremos fazê-lo 
em um só. Quando desenhamos a área de planejamento, desenhamos a de 
orçamento e vimos que se tratava das mesmas entidades, que em momentos 
distintos preenchiam alguns atributos diferentes. Na aprovação com o cliente, 
descobrimos que haviam montado um sistema único na UnB, fora do Serpro, 
que integrava esses três sistemas em um. 

A partir da aprovação do nosso modelo, o Serpro começou a viabilizar esse 
sistema, fazendo a carga do legado para ele. Então, é preciso desenhar os 
dados de forma que suportem o processo, e não desenhar o processo e criar 
vários bancos de dados ou várias formas para se tratar esses processos 
isoladamente. 

De fato, o Planejamento, Orçamento e Finanças começa a olhar somente na 
execução os dados que eles mesmos originaram no Planejamento e Orçamento, 
porque é para bancos distintos que são enviados os dados para execução. 
Assim, é difícil de se encontrar o caminho de volta, torna-se um labirinto. Depois 
de uma validação coerente, que considerou esse problema, partimos para a 
etapa de refinamento. 

Fizemos um dicionário bastante detalhado. Por ele, era possível entender as 
entidades, embora não existissem os atributos. Levamos também os atributos, 
fizemos essa etapa de refinamento e aproveitamos para, com os atributos, fazer 
uma viabilização melhor e uma integração entre esses contextos. Enquanto era 
feito um refinamento, outra equipe fazia a metodologia para mapear a STN do 
DMF. Em determinado momento, integramos MP com MF. E são dados feitos via 
carga, em que a forma não era a ideal. 

Nossa intenção é dar uma visão melhor para o negócio. Um usuário que tenha 
uma ótima leitura de modelo de entidade e relacionamento, e entenda esse 
conceito, entenderá boa parte do processo. Porque ele olha as entidades e vê as 
informações. Mas as informações referentes a quando e como esses dados são 
inseridos, e quando são usados, não temos nessa visão de negócios. O Serpro 
está adotando o Business Process Management (BPM), por indicação da e-Ping, 
como notação para mapeamento de processo de negócios. Assim aproveitamos 
para fazer o batimento das atividades do processo com as entidades.

Quando houver demandas que alterem o processo, saberemos que entidades e 
que áreas de negócio serão alteradas nessas entidades. São as integrações que 
foram identificadas. Estamos usando o Work Design, e com um modelo de 
gestão e governança desse trabalho queremos utilizar o hobby também em 
estudo, em arquitetura. 

Há integrações que podem ser identificadas apenas com os nomes. Assim, um 
convênio, por exemplo, pode estar ligado a um programa de governo, em um 
planejamento.
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Trabalhamos em um ciclo de Planejamento Orçamentário e Finanças (POF), mas 
há o escopo da Receita Federal, o do gabinete do Ministro, que precisa dessas 
informações. Temos os seguintes órgãos de 
controle: Tribunal de Contas da União (TCU) e 
Controladoria-Geral da União (CGU), além do 
Congresso Nacional. Após trabalharmos 
uma camada de integração e termos o 
negócio, teremos o desenvolvimento de 
soluções. Preciso trabalhar também, além 
do modelo global de dados, um modelo 
corporativo. O modelo corporativo de cada 
escopo é necessário.

Temos uma experiência no Serpro de um 
modelo que já tem o corporativo de dados da 
Receita, porque a Receita é um cliente que 
t rabalha com sua própr ia área de 
administração de dados. Como o Serpro 
espe lha o c l iente , montamos esse 
corporativo de dados nos sistemas da 
Receita, controlado por lá. Precisamos trabalhar em todas as áreas e saber 
quais são esses dados corporativos para poder realizar a integração. Além 
disso, estamos trabalhando um modelo de processo de alto nível, chamado de 
baixa granularidade; e somente vamos descer o nível do processo quando 
realmente formos efetivar aquela integração, formos desenvolver algo naquele 
processo que já está em alto nível. Assim, desenharemos os processos na 
medida da necessidade nos vários escopos. Quando definimos os papéis e as 
responsabilidades, surge o conceito de Administrador de Dados (AD) Central.

Precisa estabelecer padrões. Se não utilizarmos os padrões em comum, a 
integração se tornará mais difícil. Identificamos que o governo precisa ter 
alguém para ser o gestor da informação. Ele dará a informação sobre quem é o 
gestor em cada entidade, no modelo global de dados. Nesse momento, aparece 
um AD Central, que não é só para uma área de negócios. É um AD Central para a 
visão planejamento, orçamento e finanças.

Os resultados esperados com esse modelo são os referentes à qualidade de 
dados. Ter o dado com qualidade é otimizar a construção de novas soluções, é 
permitir uma visão integrada de dados, é associar dados ao processo. Fizemos 
um trabalho de dicionarização de dados, e vimos como o conceito em cada área 
é diferente, às vezes tratando do mesmo ponto. É esperado também, como 
resultado, favorecer a implementação do modelo corporativo.

Modelo global de dados
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BNDES Serpro::  Como vocês vão manter um modelo global   A ideia é ter diferentes visões. Tenho um 
de dados em sincronismo com o modelo corporativo modelo de processo integrado e um modelo 
de dados, como é que ele reflete no global e, enfim, corporativo de processos. O corporativo de 
se tem ferramental para isso? Como vocês estão processos são seus processos que são daquela 
pensando esse tipo de atualização? corporação, daquela unidade, mas o modelo de 
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processo integrado é a junção de todos esses  Isso está só em modelo ainda ou já alterou algum 
modelos. Nós ainda não começamos a desenvolver banco?
um modelo corporativo de dados. Nós temos uma 

 Por enquanto estamos no modelo, mas é um primeira demanda que é montar essa camada 
trabalho de integração de órgãos que já está corporativa para o projeto que está sendo feito pelo 
utilizando nossos conceitos. Eles sabem quais são Ministério do Planejamento, que é justamente 
as áreas de negócios que tem essas entidades pelos muito parecido com o modelo global de dados, em 
nossos modelos e a gente tem a ideia de estar que eles querem informações sobre os recursos, 
montando os processos necessários para esses sobre os gastos em várias áreas. Mas se a gente 
órgãos também no modelo. Porque, para montar não tiver o apoio dos desenvolvedores, daquela 
serviços você precisa entender o que cada área unidade para montar um modelo corporativo, não 
precisa. Ele tem data para se integrar em dezembro. vai ser esse projeto que vai montar um modelo 
Já começou a fase de requisitos e unidade de corporativo.
relação com o cliente que está tratando desse 
projeto, e já tem o projeto principal que é o da A gente utiliza o Work Design. O modelo global de 
integração dos órgãos. Foi o que apontei como dados está lá no alto nível e o corporativo de dados 
principal integrador e ele propicia várias outras está mais no baixo nível. Nós já dividimos o modelo 
integrações. E a maioria das integrações só vão global de dados em negócios, então é capaz de 
funcionar se tiver o órgão integrado ali também. passar para cada um do corporativo da sua área. 
Quando eu faço uma consulta, por exemplo, quantos Não é uma replicação o conceito de AS no Work 
servidores têm por órgão, quanto que foi gasto com Design, que permite isso, que você tenha 
passagem, mas você quer saber por órgão, a governança, replicação das unidades, mas 
maioria das integrações que a gente propicia ali é mantendo a integridade de autorizações de 
através do órgão. O maior exemplo que a gente tem alteração ou não, do modelo global e do 
para falar que virou banco mesmo é o Siorg que é a corporativo. As entidades que estiverem no modelo 
integração dos órgãos.global, isso significa que é usada em mais de um 

cliente. Então essa área corporativa, para alterar, 
 Primeiro você mostrou um quadro muito vai ter que solicitar a alguma área que é 

interessante em que você colocou alguns níveis de responsável pela gestão do modelo global de 
gestão, como gestor da informação, o AD Central, o dados. A gente vai fazer experimentos agora em 
AD Corporativo, enfim, gostaria de saber um pouco cima desse projeto, mas porque ainda não está 
mais sobre esses papéis, se isso já existe, se isso é muito maduro e não tem muita certeza. 
uma proposta, se já está implementando, como 
estão funcionando estes níveis? O resultado do Quanto ao DW, são todos modelos de dados, mas 
projeto, o modelo, a proposta do projeto, como será esse trabalho do Ministério do Planejamento está 
implementada dentro do Serpro e dos seus demandando informações justamente de DW, 

onde eles não estão conseguindo buscar no clientes? Como é que a gente passa do projeto para 
sistema aqueles dados. Eles não conhecem muito o dia a dia quando o projeto acaba? 
daqueles dados e estão levando para um DW para 

 A gente já fez essas apresentações para o fazer vários cenários para tomar decisão a respeito 
próprio Ministério do Planejamento, para a SLTI e dos gastos no governo. Inclusive, não é o Serpro 
eles gostaram da ideia de AD Central. O que é quem está fazendo esse projeto. Eles estão 
discutível é onde fica o AD Central? O AD Central fica u t i l i zando Netuno , mas a gente p rec isa 
no Serpro que tem esse modelo global e facilita. O disponibilizar esses dados. É aí que estamos tendo 
modelo global vai estar disponível para o MP. O MP é a ideia de auxiliar o SBI montando as camadas 
capaz de trabalhar com um AD Central desse corporativas através desses dados que a gente tem 
modelo? A princípio o MP colocou que o Serpro pode encontrado aqui. E a gente tem estudado o 
estar atuando como AD Central desse modelo. O AD Pentaho, que o Serpro está internalizando, fazendo 
Corporativo e o DBA é algo muito difícil de trabalhar testes, e não ouvi ninguém comentando aqui que 
dentro do Serpro. Eu fui DBA durante um tempo e AD utilizou. Eu queria conhecer, mas vi que ninguém 
da maioria desses processos que eu citei aqui. Tem trabalhou.
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local em que você é AD e DBA, tem local em que o informação que é o responsável pela célula 
d e s e nvo l ve d o r te m a c e s s o a o a m b i e n te signatária, quem é o responsável por essa 
desenvolvedor. Tem banco que eu como DBA tenho determinada informação. Nós ainda não estamos 
acesso. maduros nesse sentido e isso vem de encontro a sua 

segunda pergunta que é: terminando o projeto, o 
Hoje, com a criação para apoiar a área de 

qu e a c o n te c e c o m i s s o ? É p o rqu e n ã o 
desenvolvimento, uma superintendência de 

apresentamos em detalhe, mas temos um modelo 
suporte da tecnologia é uma área especialista em 

que chamamos de modelo de gestão desse modelo 
dados, e dentro de desenvolvimento também há 

global de dados. Não sei quem citou aqui, acho que 
essa área especialista em dados. A gente quer 

foi o pessoal do Banco Central que falou que uma vez 
contar com essas áreas especialistas para fazer o 

a Receita mudou uma codificação e um mês depois 
trabalho de corporativo já que eles estão lá no 

eles foram detectar isso. Isso no próprio Serpro 
desenvolvimento. Quanto ao projeto, deve haver 

acontece em unidades diferentes.
uma superintendência ligada diretamente ao 

diretor superintendente quanto tratar-se de Às vezes o pessoal do Siafe muda algum dado e na 
assuntos que são de mais de um cliente, porque não hora de importar aquele dado no sistema de 
dá para se ligar a uma diretoria imediatamente e o planejamento eu não consigo, porque um mudou e o 
projeto. A equipe do projeto pode acabar em uma outro não está sabendo. Essa área que está para ser 
área, se isso for um resultado que obteve sucesso no criada vai cuidar da gestão desse modelo, o que 
final do projeto. significa dizer que quando uma área lá no seu nível 

de modelo corporativo fizer uma alteração, e essa 
Com relação aos gestores de informação eu vi que 

alteração tiver impacto no modelo global de dados, 
vocês da Dataprev também usam esse conceito 

a gente vai ter uma ferramenta, uma rastreabilidade 
dentro da base de dados corporativa. O trabalho de 

disso. Essa área vai analisar isso tudo, vai verificar o 
dados foi feito baseado em sistemas, conversas e 

impacto de que alterando aqui na execução eu não 
validações e nós sabíamos quais informações eram 

vou conseguir rastrear isso no planejamento. E 
utilizadas em uma determinada fase do processo, 

quem vai fazer isso é o AD Central que é quem 
mas não sabíamos quando, em qual fase do 

domina esse modelo global de dados e vai passar 
processo e quem era o responsável por aquela 

para o gestor daquela informação para ele aprovar 
informação. Só para citar um exemplo: tudo começa 

ou não. Vai dizer o seguinte: você está tentando 
quando o governo faz o planejamento das políticas 

mudar isso aqui, mas isso vai impactar aqui, aqui e 
públicas, gera o orçamento de quanto ele vai 

aqui. Você quer assumir esse risco? Vamos 
receber e vai gastar, e depois vira o ano e ocorre a 

comunicar a todo mundo, vamos fazer? Vai ser 
execução orçamentária onde aquele gasto previsto 

criada uma área dentro do Serpro para fazer esse 
na política pública, no orçamento, de fato ocorre. Só 

controle e nesses três níveis: corporativo, central e 
que esse planejamento é feito em um sistema, o 

gestor da informação, o que estamos encontrando 
orçamento é feito em outro sistema e só é dado 

nessa fase do processo. 
carga em um terceiro sistema, um para contratos, 

outro para convênios, outro para pagamento de  Sobre esse levantamento todo de 
pessoal, outro para empenhar e liquidar. Então, modelagem você usou alguma coisa de engenharia 
assim, muitos sistemas são utilizados para uma reversa das bases existentes ou foi do banco 
coisa: nascer numa política pública e terminar com o entrevistando usuários e para cada área você foi 
pagamento de um fornecedor e esse projeto vem montando o modelo? Eu vi um modelo enorme ali e 
mensurar isso. imagino o trabalho que deve ter dado.

A partir de uma análise de dados a gente vai saber  Como eu vim da área de dados, inclusive em 
quais eram as informações que estavam aí. Mas, alguns sistemas eu me segurava para não ir lá e 
nós precisávamos entender um pouco do processo fazer a engenharia reversa ou acessar os modelos, 
para saber quem colocava cada informação, e é porque quando você pega o modelo como está lá, ele 
nesse momento que estamos buscando o gestor de tem entidades que existem, precisam existir para o 

Bacen:

Serpro:

Modelo global de dados

Raul Coelho Soares

Administração de Dados



Fórum de TIC Dataprev 37

DEBATE

histórico, mas eu queria levar a visão do negócio Nós temos o Power Act que o Serpro utiliza e trabalha 

atual do modelo. Eu preciso levar o modelo atual. muito bem com free, mas também não atendia, por 

Então procurávamos buscar isso em lasing, isso o Oracle Design.

documentos, através dos analistas de negócios, 
 A gente já tem experiência com o Pentaho. 

através do próprio cliente, mas talvez sairia mais 
Terminamos o primeiro projeto de personalização 

rápido vindo do modelo físico, mas poderia não sair 
no Serpro. No projeto piloto inclusive a base era em 

tão coerente com o negócio atual, então a gente 
DB2. Nós também tivemos problemas, colocamos 

preferiu não utilizar a engenharia reversa dos até para comunidade para tentar resolver, mas 
bancos de dados atuais. como  não havia muito tempo para ficar esperando 

preferimos gerar uma base intermediária poshware 
 Uma observação: Quando você perguntou se 

e passamos a utilizar a partir dela, e era 
alguém tinha contato com Pentaho, como é minha 

simplesmente um projeto de TL. Não estava 
área de DA dentro do banco, eu cheguei a baixar a 

utilizando todas as ferramentas nela, na suíte 
versão free. Free só se for pessoal, pois se for Pentaho, e a partir dessa alternativa a gente teve 
corporativo tem que comprar e eu até tentei instalar. sucesso. O DB2 realmente t inha algumas 
Para minha surpresa eu peguei esse Pentaho como dificuldades, mas nós fizemos testes com outros 
se fosse para gerar relatório e pela documentação bancos inclusive proprietários também, como 
toda é uma suíte bem completa BI. Tem a parte de TL, Oracle, com SQL Server, não só para os bancos 
tem a parte de relatórios, tem um monte de coisas livres. E já estamos com um segundo projeto agora, 
nele. sendo implantado, também utilizando TL que é de 

uma base da Receita, fazendo a integração de dois 
Mas como é open source imagino que seja muito sistemas. Não são bases livres, se não me engano é 
voltado para trabalhar com TL, poushwares em o Oracle, uma delas que é a de origem e isso está 
nosso caso em que o Dater House é DB2 e a gente funcionando. Além disso, a gente está atuando, 
tem DB2 na versão 9 atualmente. Eu tive problemas fazendo utilização da ferramenta de PDI, já 

iniciamos outro projeto que gera relatórios. na captura, porque precisa digitar dados. É claro 
Estamos também utilizando e o próximo passo é que foi só um teste, não foi um protótipo, uma 
ferramenta de data online, porque se não me prospecção, estava só testando para conhecer um 
engano são oi to ferramentas com vár ias pouco dessa ferramenta e fiquei muito curioso. Mas 
funcionalidades. Dos cases, a gente já utilizou a primeira impressão no meu caso não deu muito 
vários também, inclusive o Power Act que é livre, certo, porque no banco tinha o DW, não consegui 
mas dependendo do volume não atende tão bem, que ele gerasse a importação legal do DW. Sobre o 
mas sempre que possível a gente tenta utilizar com 

software free me chamou a atenção, porque está 
um direcionamento de governo mesmo.

todo mundo usando o Oracle Design. A gente está 

usando o Power Design no Banco Central, mas tem  Bom, só falando do Oracle Design, na 
ferramentas free também para quem quiser. Dataprev nós testamos outras ferramentas, fizemos 

algumas coisas com Power Design também e o que 
Achei curioso ninguém ter partido para essa nos limitou bastante em relação a essas outras 
ferramenta free, porque no nosso caso a gente tem ferramentas foi a questão do repositório integrado 
sérios problemas na renovação de contrato de com a capacidade, como chamamos na Dataprev, 
manutenção com o Power Design, então só queria de compartilhar e fazer essa rastreabilidade dentro 

do repositório. E dessas ferramentas que testamos, aproveitar para saber se alguém fez alguma experi-
o Oracle Design foi a única que nos deu essa ência com alguma ferramenta de modelagem.
característica, essa funcionalidade que para nós é 

 O Power Design já trabalhamos lá, já fundamental. Nós já tivemos o questionamento 
trabalhamos com o System Act, me lembro que 

sobre essas ferramentas e já testamos algumas, 
trabalhei muito bem com ele, que é outro pago, que 

mas esse requisito que é o repositório integrado na 
já confere lá no banco as alterações, fizemos um 

rastreabilidade a gente só conseguiu nessa trabalho muito bom. É uma área do Serpro que 
combinação com o EDesigner, por isso a gente está trabalha muito bem a administração de dados para 
usando até agora.PGFM.
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Mas temos uma limitação clara porque o fornecedor 

já informou que o EDesigner já está em estado de 

manutenção. Não há mais previsão de evolução da 

ferramenta e isso em médio prazo é um problema 

para a gente.

  É curioso, porque a gente usa o EDesigner com 

repositório integrado compartilhando os objetos 

todos lá dentro. Na verdade, ele tem as duas opções. 

Ele pode trabalhar com modelos locais ou 

repositórios integrados e o nosso é fortemente 

baseado no repositório.

 É uma opção para trocar, porque lá no 

Serpro o que acontece com o Oracle Design é que 

ele em si é livre, você precisa ter uma instância do 

banco Oracle, então como a gente já tinha uma 

instância no Serpro nem foi estudado para 

Edesigner. Foi estudado o Oracle Design e os 

demais livres, e aí restou-se ao Oracle Design. 
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A Caixa Econômica também é um banco, mas não é só um banco. Além do 
aspecto financeiro, possui o maior índice de crédito habitacional do país, 
trabalha com transferência de benefícios do governo, com desenvolvimento 
urbano e com loteria.

Por aí, a gente já tem uma amostra da complexidade que é a Caixa. A gente não 
trabalha numa única linha de negócios. Ela está presente em todo o Brasil e 
também no exterior: Estados Unidos, Japão, Venezuela e Portugal. Temos 81 mil 
empregados, 25 mil postos de atendimento, 50 milhões de clientes, seis 
bilhões de transações bancárias, em 2008. São 12 bilhões de benefícios 
sociais pagos por ano, em média, e está presente em todos os municípios 
brasileiros.

E a Tecnologia da Informação (TI) da Caixa 
também é mais um componente do nosso 
ambiente complexo. Temos três sites de 
desenvolvimento no Rio, em Brasília e em São 
Paulo, que chamamos de movimento 
centralizado. Três ambientes corporativos de 
produção no Rio, Brasília e São Paulo. 
Dezesseis representações de supor te 
tecnológico para apoio às agências, nossas 
unidades nas regionais. Cinco centrais de 
tratamento da imagem para o projeto de 
coleta de imagem e documentos financeiros 
nas agências e 78 representações de 
retaguarda, dentro da  vice-presidência de 
tecnologia - a retaguarda faz parte de nossa 
estrutura.

Bom, falamos de várias linhas de negócio, capilaridade nacional, grandes 
volumes, equipes descentralizadas. Com relação à administração de dados, é 
um processo consolidado, há mais de dez anos.

Temos três sites em desenvolvimento e, em cada site, uma equipe de 
Administração de Dados Informatizados (ADI). Não entra nenhum projeto em 
produção que não passe pela ADI. Está normatizado, enfim, estabilizado. 
Entretanto, a Caixa sofre muita pressão para abrir mão dos padrões que 
estabeleceu para atender a uma demanda de projetos.

Temos aproximadamente 600 sistemas corporativos, e o colega do Banco 
Central falou que sistemas transacionais são em geral estilos de informações, 
estilos de dados. Nós temos aproximadamente o ambiente centralizado, mas 
não é só isso. Estamos agora consolidando o desenvolvimento descentralizado. 
Lembram das disuítes, que tinham 16 disuítes? Elegemos 6 “disuítes” para 
começar um esforço de desenvolvimento descentralizado e a expectativa que 
recai sobre esse desenvolvimento descentralizado é que ele seja ágil, mais 
rápido, muito rápido.
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E a plataforma tecnológica preferencialmente é quase que 100% em software 
livre. Essas são as diretrizes: desenvolvimento descentralizado, rápido e livre. 
Então, como é que vamos administrar os dados desse ambiente todo? Temos no 
Rio de Janeiro a plataforma Integrated Database Management System (IDMS), 
DB2, Oracle, SQL Server,  e as EQLs Server também.

E são as principais bases que estão no Rio: o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), uma das maiores bases de dados do 
País, o Bolsa Família, o Programa de Integração 
Social (PIS) etc. Em Brasília, a personalidade do 
site é focada na gestão da empresa e tem 
Visan, IDMS, DB2, Oracle, Sybase e 
PostgreSQL. E temos nossas bases de gestão 
de Recursos Humanos (RH), o Contábil, e agora 
o Customer relationship management (CRM).

Em São Paulo, a personalidade é para serviços 
bancários e canais, e temos Visan, DB2, Oracle, 
Postgre. Postgre, por sinal, é do projeto que foi 
recém-terminado, que é a internalização de 
todos os ATMs da Caixa, baseado em Postgre, 
um projeto superinovador. Temos o conta-
corrente, para fazer os pagamentos etc. Entre 
os três sites, nós temos nossas bases de infor-
mações compartilhadas e replicadas de forma 
controlada. Dá muito trabalho, mas está lá.

Temos nosso cadastro único de clientes 
também, e uma réplica desse cadastro em São 
Paulo para dar mais performance aos sistemas 
bancários, no sistema de canais. No 
informações compartilhadas, já definimos os 
dados mestres. Eu falo de localidades, seria-
dos, produtos, empregados, indicadores econô-
micos, que estão prontos. Temos o desafio de 
eleger ou encontrar um parceiro interno para 
assumir isso. Nas demais áreas de interesse, 
sempre temos política de parceria de negócio, 
que adota aquela área e é o gestor de 
informação.

A plataforma de dados que temos é o IFREME, 
DB2, DMS e Visan, Oracle, PostgreSQL e 
Sybase, que rodam nosso Data Marte. Temos o 
cachê na situação financeira de São Paulo, mas é uma situação bem isolada. Temos 
o PostgreSQL na plataforma XML e o SQL Server em desuso e o Sybase também em 
desuso. Em termos de qualidade, metadados, adotamos a estratégia de tratar uma 
situação que integra essas três disciplinas. Em termos de administração de 
modelos, nós usamos o Power Design, com repositórios descentralizados, um em 
cada site: Rio, Brasília e São Paulo.

Temos o glossário de termos, há bastante tempo, que é o CGT, onde as equipes 
consultam os termos a serem utilizados nos modelos. Nós estamos usando o 
Pentaho num projeto em Recife de Business intelligence (BI) na plataforma baixa. 
No Rio de Janeiro, como ferramenta OLAPI no Data Marte da Caixa com Sybase. E 
em Brasília, num projeto que chamamos de BI simplificado, que é um BI mais 
rápido, mais simples, mais rápido e imediato, para atender uma demanda imediata.
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Aqui, os detalhamentos: canais, segmentos, localidades, meios de 
comunicação do produto, banco, agência, unidade, caixa, a tipologia 
documental. Essa última está relacionada ao GED), a gestão de conteúdo. Para 
cada um deles temos um gestor de negócios. Nós temos aproximadamente 65% 
dos nossos sistemas que se utilizam do ICO. É um percentual alto, mas há um 
percentual muito grande de reaproveitamento. E em dez anos, já temos uma 
estimativa de economia em desenvolvimento de aproximadamente uns R$30 
milhões de reais em fábrica de software, só com o ICO.

Dentro do cenário atual, tomamos um 
modelo de referência para passar para vocês 
uma visão confrontando com o modelo de 
referência que pudesse ser de discussão 
aqui. Então, dentro daquela visão do diaman-
te, do Dama, em relação a desenvolvimento 
de dados, temos um grau de maturidade que 
considero bom.

Gestão de operação de banco de dados 
também já é um processo estabelecido. Tem 
que melhorar continuamente, mas está 
estabelecido, documentado, formatado. 
Quanto à gestão de segurança de dados, estes 
são classificados, existe uma recomendação 
de classificação etc., já estabelecida. Nós 
temos a arquitetura de BI, consolidada com 
Sybase, com BO, com processo, entretanto 
temos uma experiência que pode evoluir com 
relação ao BI, temos 8 Data Martes, 8 
contextos já estabelecidos. No total, uns 10 ou 12 martes, mas não é suficiente.

Esses processos sofreram muito, porque não tínhamos uma ferramenta de atuação 
TL, e a integração dos dados era feita via programa, o que sacrificou bastante os 
nossos projetos. A informática entrou em 2007, em 2008, em processo de 
instalação, e em 2009, fizemos um aculturamento muito forte em vários projetos 
para utilização. Normatizamos, fechamos diretrizes, políticas de acesso, ou seja, 
tudo pronto para o desenvolvedor lançar mão disso, sem nenhum receio, e temos 
vários projetos em utilização, mas caminhando para a implantação da produção.

Na gestão de documentos e conteúdos, temos diretrizes, e agora há o projeto muito 
importante, que é a Central de Tratamento de Imagem. Vamos ter que dar o próximo 
passo, que é administrar essas informações desse conteúdo todo. O planejamento 
da ferramenta de metadados é bem anterior, mas precisávamos fazer essa 
ferramenta, e este ano iniciou-se o programa de gestão de metadados para primeira 
carga de metadados técnicos. 

Na gestão de qualidade de dados, é a mesma coisa. Bebemos na fonte da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), com quem trocamos 
experiências e conversamos com a Dataprev recentemente. Temos um caso de 
sucesso, porque conseguimos instalar a ferramenta de qualidade de dados, 
quebrar paradigmas de acesso a dados reais, algumas restrições que são impostas 
a nós, instituições financeiras, e já temos dois projetos de qualidade de dados 
bastante evoluídos. Um é o cadastro de clientes, em que já passamos da fase de 
diagnóstico da análise dos resultados e estamos iniciando as correções; o outro é o 
cadastro de informações substanciais, que está na fase de diagnóstico e  gestão de 
arquitetura de dados. Então, aqui dentro da visão do Dama, temos iniciativas em 
grau de maturidades diferentes, algumas mais evoluídas, outras já iniciadas e 
outras que  precisamos iniciar com mais força, com mais veemência.
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Em relação ao (MDM), temos a iniciativa, temos o cadastro de clientes únicos, 
mas é difícil integrar os sistemas. Temos vários sistemas integrados, mas faltam 
alguns a integrar e às vezes esses alguns são muito importantes, são muito 
relevantes. E dentro dessas iniciativas, vamos trabalhar agora  no conceito de 
governança de dados. Temos que elevar isso ao nível de uma governança de 
dados mais formal, de modo que se possa pegar o diamante, que é o dado que 
todos nós trabalhamos, e transformar num brilhante, que é a informação, que é 
o diamante lapidado. Esse é o nosso desafio. 

Qual a nossa visão de futuro em relação à 
informação - e já aproveitando para começar 
a falar de arquitetura da informação? Bom, 
achamos que o mundo será mais competitivo 
e informado, até aí nenhuma novidade. Mas a 
informação tem que estar mais acessível, e 
isso dentro da Caixa é outro desafio,  temos 
que modernizar os nossos processos, a 
nossa forma de atuar a torná-la mais rápida.

Qual o objetivo do programa da arquitetura 
de informação da Caixa Econômica, que foi 
instituído? Promover a administração de 
dados, que é um processo já estabelecido, já 
consolidado no nível da arquitetura de 
informação, normatizando as orientações, 
redefinindo a arquitetura de TI com 
alinhamento no negócio, sempre com olho no 
negócio. A primeira interação do programa de 
arquitetura da informação, aquela frase com alinhamento no negócio, estava 
escrita com visão única do cliente, uma visão bem focada no cliente. Estamos 
aperfeiçoando, queremos olhar o todo, porque, em relação ao cliente, já demos 
alguns passos, sempre com a melhoria contínua na qualidade, na integridade e 
na integração das informações. Essa é uma visão interna do nosso programa de 
arquitetura da informação, que é um programa continuado, que envolve vários 
projetos e várias áreas.

Envolve desde a área da matriz, a visão estratégica da administração de dados 
até a área operacional e os gestores também. O programa foi desenhado com 
sete grandes ações. A primeira:  precisávamos integrar os dados com base em 
ferramentas. Não dá mais para integrar dados em Cobol, em programas. Foi 
feito na Dataprev um portal de arquitetura da informação. É o que queremos 
colocar ali, disseminar o conhecimento para que todos tenham acesso. 

Temos disseminação de conhecimento, mas é fragmentado. É um pedaço aqui, 
é um pedaço ali. Queremos colocar tudo debaixo de uma coisa só. E dentro 
desse portal vamos mostrar todos os níveis de arquitetura de informação que 
nós definimos. Qualidade de dados é isso. Precisávamos trabalhar com 
qualidade de dados, e hoje temos um programa de qualidade de dados. Como 
eu disse, já com tecnologia definida, com processos desenhados e com equipe 
instituída e projetos. O que nós precisamos agora é acelerar, girar esse ciclo de 
forma mais rápida.

Temos o BI estabelecido, mas precisamos rever nossa arquitetura de BI. 
Queremos trabalhar no conceito de MDM, principalmente em relação a 
pessoas, que é uma questão mais crítica, e estrutura organizacional. No 
programa, ficou evidenciado que nossa estrutura organizacional não é 

Arquitetura da Informação na Caixa

Rogério Meneguin

Administração de Dados



adequada para trabalhar com administração de dados e informações e 
arquitetura de informação. No Banco Nacional de Desenvolvimento Social 
(BNDES), o Departamento de Integração de Dados tem o mesmo nível do 
Departamento de Desenvolvimento dos Sistemas. Na Caixa, não. Na Dataprev 
tem o Departamento de Informações. Na Caixa, não. Há a Divisão de 
Administração de Dados; na Caixa, não.

A estrutura organizacional que temos para 
esse assunto na Caixa não está refletindo a 
importância dessa questão dos dados. 
Estamos delegando os dados, o diamante a 
um nível hierárquico menor, e é um material 
muito precioso. E o CRM, lembra da visão 
única de clientes? Apontava para ter o CRM. 
O CRM virou um projeto especial dentro da 
Caixa, está em customização agora, foi 
licitado, está em customização. 

Definimos qual a arquitetura da informação. 
Certo ou errado, essa é a primeira versão da 
arquitetura da informação, partindo do 
metadado mais técnico aqui no banco de 
dados e chegando ao macro processo de 
negócio. Aqui estão escondidas algumas 
c a m a d a s  d e  r e q u i s i t o s ,  m o d e l o s  
estratégicos que agora, na primeira versão que estamos coletando, que 
estamos colhendo esses metadados, vamos abstrair e considerar isso um 
sistema.

Então, sai do banco de dados, modelos de sistemas, macroprocessos, sendo 
que daqui para cima é negócio e daqui para baixo é TI. Isso está normatizado, 
está regulamentado, ciente para todo mundo. O portal da arquitetura de 
informação é que vai agregar uma série de informações, inclusive uma árvore 
hiperbólica, onde vamos conseguir ver os metadados de nossas bases de dados 
e podendo chegar a isso de maneira mais clara.

Bom, quais são os deságios de nossa área, então? Justamente internalizar o 
conceito de governança de dados, pegar todas aquelas ações que já temos e dar 
outro caráter, um caráter de governança de dados.

O nosso desafio agora é o programa de integração de dados. Por que programa? 
Porque temos que integrar dados através dessa ferramenta e só com um 
programa desses, só com um programa continuado de convencimento, de 
envolvimento da equipe, estruturação e comitê estratégico e operacional, 
disseminação de conhecimento, iremos conseguir fazer essa roda girar. E tem o 
programa de metadados, de gestão de metadados, com a publicação de nossos 
metadados e nossa arquitetura de informação em nosso portal de arquitetura 
da informação. Aqui são dois desafios fantásticos.

Precisamos acelerar o programa de qualidade de dados. O BI - rever nossa 
estrutura de BI, a nossa arquitetura de BI, os nossos projetos de BI. Demos um 
primeiro passo e criamos o conceito de BI simplificado. É uma solução usando o 
Pentaho, inclusive, onde damos ao gestor da informação um dump da base dele. 
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Já se distrai via OETL com um conjunto de informações que ele precisa e coloca à 
disposição dele numa infraestrutura tecnológica de TI, controlada, mas flexível. 
Dessa forma ele tem as primeiras necessidades atendidas e certamente ele vai 
fazê-las evoluir. Mas quando evoluir para um Data Marte, ele já vai muito mais 
maduro, já vai exercitado, exercitou as informações gerenciais em que está 
como piloto.

O projeto de MDM de pessoas é um desafio enorme. O CRM está em 
customização e a administração de dados, não estruturada. Este é um desafio 
para nossa equipe de administração de dados, e lógico que para a arquitetura 
da informação. Vamos ter que administrar os dados não estruturados, e cada 
vez tem mais. A Caixa está com vários CDTIs. Estamos coletando um monte de 
dados financeiros, cheques, documentos financeiros.

Então, partimos para a arquitetura da informação, ao contrário da Petrobras. Eu 
reparei que a Petrobras começou numa área da arquitetura da informação e depois 
para a administração de dados. O AD deve agregar valor aos projetos de TI.

Como medir esse valor? Coloca o fato de o 
projeto não ser aprovado pela BI em números. 
Bom, mas vai ter um problema, de 
redundância, de repadronização, colocar em 
números, porque se o projeto não foi 
implantado, o encarregado de projeto tem 
número para me dizer. Se um novo conta-
corrente não entrar em julho, o prejuízo da 
Caixa é de R$15 milhões por mês. E para 
fazer? Ainda não consegui chegar a números, 
mas é uma situação muito interessante de se 
trabalhar. Outra reflexão é: os recursos 
h u m a n o s  p a r a  t r a b a l h a r  e m  A D ,  
administração de dados, arquitetura da 
informação não são fáceis de achar. Não dá 
para ir ao mercado e contratar o AD da 
Dataprev.

É um ótimo começo, mas precisa da estrutura 
da Caixa, precisa ter o conhecimento. Ou seja, 
temos um problema de recursos humanos. Temos que reter esse pessoal, 
valorizar, segurar essa turma para uma formação interna. Outra reflexão é o 
seguinte: integração de dados, pelo menos no contexto da Caixa, é uma grande 
oportunidade para a equipe de AD, porque eu entendo que é uma forma de 
agregar valores, de o AD agregar valor,  de ele sair daquela atividade de fazer um 
modelo de dado bem feito, etc., etc., mas ele agrega um valor. Você está 
querendo tal informação? Eu consigo sem integrar A mais B e mais C e toma aqui 
a informação. Dentro do contexto da Caixa, acho que isso é um grande filão.

E naturalmente a arquitetura da informação e administração de dados precisa 
do patrocínio da autogestão. Agora, como fazer isso? Como obter isso? Como 
você vai conseguir mais três, se você tem 4% de força de desenvolvimento? Eu 
achei um índice altíssimo, porque na Caixa a gente tem pelo menos mil 
desenvolvedores, mil profissionais na área de TI, mais 12 fábricas de software e 
nossa equipe – sempre alguém vem pescar no nosso aquário: Ah, estou 
precisando de uma pessoa experiente. Vai pescar na AD. É maduro, tira de lá e 
para recolocar é difícil. Então, se você conseguiu os três, me dá o caminho, 
porque estamos com dificuldade em ter esse patrocínio forte.
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Dataprev:

Dataprev: Bacen:

Caixa:

Ca ixa :

C a i x a :

 Não consegui perceber se a equipe de AD Martes que foram criados a partir daí usavam essas 
está desvinculada do DBA, quer dizer, em outra dimensões corporativas, mas os Data Martes 
diretoria? estavam com as tabelas fato voltadas para cada 

negócio e nós não nos preocupamos em criar algo Caixa: Não, está na mesma diretoria. Na mesma 
voltado à reusabilidade das tabelas fato. Nós nos vice-presidência de TI, de tecnologia, entretanto, 
preocupamos mais com a reusabilidade das tabelas DBA é uma pessoa das operações e o AD é do 
de ocupação e agora estamos avaliando, temos até desenvolvimento. O DBA é de produção. Tem o de 
uma diretriz já normatizada eu diria de quatro anos desenvolvimento, mas o para valer mesmo é o de 
ou mais da criação dos Data Martes, mas não produção.
partimos para ação de implementação do Dater 

 Agora só uma curiosidade, não tem muito 
House e por isso estamos revendo a arquitetura que 

a ver com sua apresentação: em que nível do CNM a temos hoje de BI, em função da praticidade dos 
Caixa se encontra agora?

projetos que temos em andamento do que a prática 
Caixa: A Caixa toda não está caminhando para o não reflete a estratégia que foi definida. Então 
CNM. Eu sei que o projeto Loterias tem uma equipe estamos querendo rever toda essa estratégia e 
de desenvolvimento específica e eles estão arquitetura para verificar algo que seja factível com 
trabalhando na melhoria de processos e pode ser a q u i l o  q u e  e s t á  s e n d o  p r a t i c a d o  n o  
que tenha uma mudança. desenvolvimento. 

 Você chegou a mencionar que a Caixa já  Só aproveitando o que você falou agora, 
desenvolveu oito Data Martes, é isso? Gostaria de aproveitando os oito contextos, os oito Data Martes 
saber como foi a forma de implementação, a foram em épocas diferentes, por isso tem os BOs. 
arquitetura usada para a implementação de Dater Isso explica porque tem bases diferentes. 
House para esses Data Martes. Se foi uma forma 

 Não são só tempos diferentes. Foram áreas integrada ou se foi uma forma separada 
de negócio e normalmente estão centralizados em desenvolvidos independentemente.
Brasília. A idéia do Data Marte, a gente definiu em 

 São o i to Data Mar tes d iá r ios de termos de arquitetura que é para ser usado o Sybase 
conhecimentos diferentes e foram feitos em e nós estamos usando ele que só está instalado em 
momentos diferentes da história da Caixa. Eles Brasília. Então evoluímos os Data Martes em uma 
compartilham algumas informações. O CICO tem única plataforma que é o IQ. A idéia é que eles foram 
uma versão dimensional lá para atender os oito desenvolvidos em momentos diferentes. A equipe 
Data Martes, mas foram construídos para se de Data Marte já contou com 50 pessoas, depois foi 
integrar, mas não são integrados hoje. enxugada, e hoje está quase que toda diluída em 

equipes de desenvolvimento. N ó s c r i a m o s v á r i o s  e s t á g i o s  d e 
desenvolvimento de Dater House e Data Marte. Nós Nós tivemos uma empresa de desenvolvimento até 
começamos em 1998 com um processo que 2007, 2008 que era a Politec, que ficou conosco uns 
naufragou, de construção de DW. Então seria um 16 anos, e a partir daí tivemos uma mudança na 
DW que atenderia como um todo e depois seriam est ratég ia de desenvolv imento onde nós 
construídos os Data Martes que atenderiam cada pulverizamos o desenvolvimento em algumas 
área de negócio. Naufragou por alguns bilhões e não empresas, em algumas fábricas. Alta plataforma é 
deu certo. Aí começamos a construir os Data Martes uma fábrica, a baixa plataforma é outra, métrica foi 
isso em 2002, 2003 aproximadamente. A gente já outra, teste é outra, então temos várias fábricas nos 
começou com as dimensões corporativas que foram a t e n d e n d o  n a  e s t e i r a  d e  p r o d u ç ã o  d e  
criadas a partir o primeiro Data Marte, então as desenvolvimento? Então quem trabalhasse com 
dimensões de produtos, de unidades, tempo, desenvolvimento não podia fazer qualificação e daí 
localidade que a gente chama, que é a localização e para frente. O processo seletivo, a contratação da 
aí envolvem todos os níveis: de país até distrito, isso licitação dessas empresas foi bem específico nesse 
tudo são localizações. sentido. Voltando ao Data Marte, só para finalizar, 

foram construídas sim em épocas diferentes e Isso tudo foi criado como dimensões para serem 
maneiras distintas, com demandas distintas e a estendidas a todos os Data Martes e todos os Data 
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gente não teve a preocupação de construir as Aquilo é interno, é próprio da Caixa Econômica. É 
tabelas fatos com visão de reusabilidade com muito difícil você chegar e dizer que no BACEN é 
diversas áreas. assim, porque não é. E cuidado quando você fala em 

extrair de uma ferramenta, porque ele extrai, mas é  Tabelas fato eu não vejo com áreas parecidas...
uma camada. A preocupação é você configurar e 

 É possível em algumas situações, se você automatizar o processo para automatizar as 
const ru iu  a lgumas in formações  até  com camadas no momento de cargas dos metadados e aí 
reusabilidade, mas não tivemos essa preocupação. é uma estratégia que você tem que montar em cada 

uma das ferramentas para que ele possa de forma  Eu sei, porque sou cliente da Caixa, tenho conta 
automatizada conectar o que está no catálogo de na Caixa, tenho cartão, tive FGTS e eu lembro que os 
banco com o que está na ferramenta de modelagem, três não sabiam um do outro. FGTS não sabia que tinha 
com o que está nas de negócio e daí para frente. A conta na Caixa, a Caixa não sabia que eu tinha cartão 
dificuldade está aí nesse momento e você tem que de crédito, enfim, não sei se este assunto está sendo 
unificar a terminologia interna, normalmente não é resolvido.
a mesma. É o CRM nosso que estamos fazendo toda a 

 Nós analisamos o Sybase e como lá tem um gestão de relacionamento. Nós temos uma 
legado grande de DB2 e os bancos em geral o que diversidade muito grande, temos um legado muito 
um faz o outro diz, queria saber um pouco dessa pesado, o ciclo de vida de projetos, normalmente a 
experiência, se o Sybase está atendendo bem, durabilidade de um sistema é de 15 anos, na Caixa já 
sobreo suporte da Sybase em relação ao produto e a passou de longa data. Tem sistemas que tem 20, 25 
contratação em si.anos, então precisamos integrar esse legado que é 

uma camisa de força numa arquitetura mais atual,  O Sybase foi adquirido no início do processo 
mais otimizada e isso leva tempo. Para atender de Dater House.  Em 98 ele foi adquirido, teve uma 
demandas do Banco Central,  a gente tem tentado contratação grande e trocou-se o Sybase pelo 
fazer essa interação, essa força. projeto do Data Marte. Atualmente a gente não tem 

manutenção da Sybase. Nem Sybase ASE, nem  Uma última coisa aqui: foi falado que 
Sybase IKU. A gente resolve internamente mesmo.metadados tem uma primeira carga com a informática. 

Como está sendo?  Qual o volume do Dater House? 

 Estamos trabalhando para identificar e fazer a  A última vez que medimos acho que estava 
primeira carga dos metadados técnicos para publicar em quase para 8 Data Martes. São oito Data Martes, 
no nosso portal da arquitetura, a gente estava com a não sei dizer de quantas tabelas e dimensões, mas 
equipe da informática instalada lá no banco e elas não são replicadas. Elas são uma vez 
demonstrando para eles. carregadas e a gente a chama de ICO analítico. 

Então são carregadas uma só vez, numa única  A gente sabe, pois a gente chamou e eles 
dimensão e ela é compartilhada por todos os Data disseram que estavam no Banco Central.
Martes, então ela não replica em cada Data Marte. É 

 Mas minha dúvida pelo o que eu vi, pela 
a “reusabilidade” dentro do Sybase.

apresentação da informática, eles simplesmente 
 Eu tenho percebido que essa modelagem desconectavam o sistema deles e conectam no 

de desenvolvimentos ágeis e modelagens AO tem nosso sistema. Até fizeram uma conexão básica, 
acontecido com bastante freqüência, um apelo para pegaram informações no Micro Strater, do Power 
este tipo de coisa. E se a gente for olhar qualquer Design, e colocaram tudo em um sistema virtual que 
modelo ágil, ele prega que você vai fazer alguns tem hoje em dia, e a gente estava testando ontem 
casos de uso e que vai desenvolver de forma mesmo.
incremental. Nem o próprio modelo de objetos é 

 Vocês têm Meta Data Manager?
normalmente definido com exaustão nas fases 

 A gente não tem, está apenas testando. iniciais.
Temos só o Power Center.

Nós ADs obviamente gostaríamos de receber um 
 Cuidado quando for fazer coleta, porque tem modelo de dados completo e aí eu vejo claramente 

que atender o desenho da sua informação interna uma das impedâncias, não entre o modelo AO, mas 
da empresa e isso você não consegue copiar de entre o desenvolvimento ágil e entre o que nós ADs 
ninguém, é o seu desenho interno, é a sua gostaríamos de receber. Em alguns momentos, 
estruturação, seja lá do negócio, o metadado alguns desenvolvedores sugeriram que o AD 
técnico ou aquela pirâmide que nós construímos. começasse a avaliar o modelo de classe, mas 
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somente as classes persistentes. É óbvio que as framework, é boa quando a aplicação do sistema é 
classes que estão prestando serviço não precisam simples e pequena. É ótimo porque você tira uma 
ser avaliadas e, apesar de encontrar alguma preocupação. A automatização funciona. O 
impedância entre os dois modelos, eu não acho que problema é quando o desenho orientado do projeto 
seja um abismo muito grande. Tanto não é que hoje não é a melhor solução se você pensar no relacional. 
os Frameworks de desenvolvimento de Java Um ponto chave nisso é o uso exagerado do 
conseguem mapear de objeto para ER com Surrogate, a idéia de identidade de objeto, e 
pouquíssima customização. Então queria levantar funciona quando você tem acesso randômico na 
aqui se alguém tem algum tipo de experiência com memória RAM onde você salta de uma variável para 
relação a esse tipo de demanda, e como estão outra e outra ao mesmo custo. Banco de dados não 
tratando dessa questão do desenvolvimento ágil na faz acesso assim, ponteiro não funciona em banco 
organização. de dados relacional.

 Passamos para Java DB2 e depois se adotou Você lê blocos de 4Ks ou 32Ks ou de 16Ks. Quando o 
firework de persistência. E mais recentemente se pessoal faz o desenho que funciona em memória, 
tem feito alguma coisa em termos de dot net, aberta como o desenho que já tivemos implementado em 
essa frente também. E as pessoas programavam na uma área, e sai pulando de um lado para o outro, se 
velocidade do pensamento. E saímos para um você faz isso tudo e está em memória, funciona. 
processo, uma tropicalização do RUPE e aí Quando o volume de dados é grande e gerou uma 
novamente gerou uma impedância porque houve multiplicidade, isso é um programa complexo. Na 
uma mudança muito for te na cultura de verdade não subia em 32 gigas, não conseguia nem 
desenvolvimento. Não foi só a transição de subir a aplicação, então o desafio para o AD é 
plataforma, foi a forma de pensar. Muita produção entender essa coisa. Se cria OIB, AID no banco, você 
de artefato, alienou pessoas que são muito tem uma pulverização muitas vezes de tabela, todas 
produtivas digamos assim, na plataforma anterior, elas ligadas. Você tem que estudar caso a caso, e 
mas não só pela transição de tecnologia, mas pela para sistemas complicados não é simples esse 
forma de conduzir o processo. Nós temos aberto mapeamento.
alguns processos de desenvolvimento ágil, que a  Você tem que se preocupar, eu acho que o AD 
gente voltou um pouco em como era antes com um até entendeu, mas o banco não suporta tudo que ele 
p o u c o  m a i s  d e  e s t r u t u r a ,  o u  s e j a ,  o  previu. Fisicamente o comportamento do banco às 
desenvolvimento ágil é muito mais parecido vezes nem suporta o que o AD previu, teria que ser 
culturalmente como a gente trabalhava em ajustado, mas as tecnologias não estão bem 
plataforma alta do que o RUPE que é um arcabouço casadas. No final você vê classe, você vê muita 
muito grande e com muitos artefatos. coisa, mas o outro tipo de modelagem, tudo isso 
Eu sei que muita gente diz que dá para cortar, mas você tem que levar em conta.
na prática cada um customiza e corta do seu jeito e  Eu particularmente vejo o modelo de 
no fundo ninguém sabe o que está fazendo, então classes como um modelo conceitual. Se você 
tem esse problema do processo. Pela perspectiva consegue abstrair, você consegue desenhar. Em 
do AD, da administração de dados eu vejo duas relação ao desenvolvimento ágil, o desenvolvi-
coisas: em relação a orientação objeto versus mento na octogonal é isso, não tem nada a ver com 
modelo relacional a framework faz o mapeamento e tecnologia, você só encurta os ciclos. É a pressão 
isso tem vantagens e desvantagens, ela desonera por entrega e fragmentação, ou seja, a coisa vai 
um pouco a preocupação e na maioria dos sistemas, sendo construída gradativamente. Nesse caso a 
especialmente nos sistemas de menor porte, os gente tem liberado o uso em DB2 Express, solução 
sistemas de menor volume, de menor capacidade, local em que você consegue encurtar o sistema, não 
de menor relevância. passa pelo ciclo da AD, não consegue evoluir com 
A característica do hardware que a gente tem hoje, uma Release, uma Exprint, como você queira até um 
do suporte de nossas bases é tão grande, é tão determinado ponto. Então você está exigindo um 
massiva que muitos dos sistemas, na verdade o compromisso da contraparte. Na hora em que 
banco envia tudo para a memória e seja lá o que chegar alguma coisa para entrar, estou falando de 
você tenha feito, ele funciona. É basicamente isso. O produção num ambiente de integração e 
desafio é só quando você tem volume. Se você homologação, se a gente vetar, vetou, você vai fazer 
começa a falar de bilhões de linhas, terabytes de de novo, você vai fazer rápido, mas vai correr o risco 
memórias, então essa simplicidade que é o de fazer duas vezes.
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O papel do Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil (Sirc) na integração de informações 
sobre o cidadão
Cláudio Muniz Machado Cavalcanti*
Coordenador-Geral de Gestão Corporativa
Departamento de Integração de Sistemas de Informação da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG)

Sei que o debate de hoje é predominantemente tecnológico e o assunto que 
trago aqui será abordado mais do ponto de vista da demanda da informação 
pelos gestores públicos e pelos cidadãos, de quem está atuando na gestão 
técnica das bases, na administração das bases propriamente dita, mas nossa 
intenção é provocar o debate para vocês enxergarem o alcance que tem o 
trabalho que desempenham e estão debatendo aqui.

O Sistema Informatizado de Registro Civil (Sirc) é um projeto que tem uma trajetória 
de três ou quatro anos de construção no Governo Federal, envolvendo o Poder 
Judiciário, entidades representativas dos cartórios Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen),  e Associação dos Notários e Registradores do Brasil 
(Anoreg) e encontra-se em fase piloto de implantação. O sistema de informação 
impacta em muitos elementos da realidade dos cartórios e está submetido a um 
normativo bastante complexo. Por isso, o envolvimento e a colaboração dos 
diversos atores tem sido fundamental para o sucesso do projeto. 

O Sirc tem como objetivo estruturar o país numa base nacional de informação de 
registro civil que compreenda as informações de nascimento, casamento e óbito. 
Será a primeira base com essas informações completas. Para a SLTI, enquanto 
órgão que tem entre suas atribuições assegurar o suporte de informações 
adequado para a atuação governamental, esse projeto tem características de um 
projeto estruturante de informações sobre o cidadão.

Nos últimos anos, acompanhamos projetos de vários órgãos relacionados com 
melhoria de cadastros de pessoa, melhoria de fluxos cadastral, integração de dados 
e informação dessas bases. Em muitos desses projetos relacionados com sistemas 
de informação do domínio de representação do cidadão/pessoa, identificamos que 
grande parte dos problemas tem origem na falta de padronização dessas bases. 

O diagnóstico que fizemos foi que a origem do problema estava na falta de 
padronização das informações básicas sobre a pessoa, tais como nome, 
sobrenome, filiação, data e local de nascimento, entre outras, que permitissem 
“visualizar” o cidadão de forma integral e não fragmentada por área de atuação do 
governo, ou seja, que permitisse a interoperabilidade entre os sistemas de 
informações que fazem uso de informações sobre o cidadão. Então, identificamos 
como fundamental fortalecer a qualidade das informações sobre registro civil que é 
a origem dessas informações sobre o cidadão. 

Recentemente, o Tribunal de Contas da União (TCU) fez uma auditoria no Sistema de 
Óbitos (Sisob), sistema sob a gestão do INSS. Foi um trabalho muito bem feito, 
criterioso, e eu queria pedir permissão para ler dois pequenos trechos desse 
trabalho. O Sisob é o sistema que captura dados sobre óbitos enviados pelos 
cartórios de registro civil. É também a única base que consolida a informação. Os 
auditores fizeram uma série de apanhados sobre problemas existentes no sistema 
relativos à segurança e inconsistência dos dados. 

Além de sistematizar os problemas que identificaram, que existem no sistema, 
fizeram uma série de proposições de melhoria, numa perspectiva mais sistêmica e 
eu queria destacar dois pontos levantados para provocar a discussão aqui.

No primeiro trecho, literalmente: “Iniciativas governamentais vêm sendo 
desenvolvidas para implantar um número único aos cidadãos brasileiros, a exemplo 
do Registro de Identidade Civil (RIC), projeto da Lei 9.454 de 97 e do Sirc  aí citando 
o Sistema Nacional de Informação e Registro Civil, que pretende estruturar uma 
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base nacional de informação de certidão com numeração única a partir dos dados 
de cartório. Assim, em vez de uma, o Brasil pode ter duas bases que congreguem as 
informações dos cidadãos brasileiros, o que pode gerar novos problemas de 
inconsistência e falta de integridade entre elas”¹.

Esse trecho destaca dois projetos, o projeto RIC, o projeto da nova identificação, 
carteira de identidade dos brasileiros e o projeto de criação da base nacional de 
Registro Civil.

No segundo trecho, destaca-se, justamente, a recomendação para a Casa Civil que 
adote providências com vista à regulamentação da Lei 9.454, que é a Lei do RIC, 
artigo quinto, a fim de que seja prevista a utilização do registro de identidade civil 
nas diversas bases de dados governamentais, ou seja, o projeto RIC que tem a base 
de dados indexador, o número indexador, digamos assim, das diversas outras bases 
relacionadas com pessoas.

No ponto de vista que defendo, em relação a esse assunto, quando se fala de 
registro civil e da identificação civil, no Brasil isso é tratado tal como o TCU tratou, 
como duas bases de dados diferentes, isso é natural, porém um equívoco. Nos 
países onde esses temas têm avançado, como o México, como o Chile, como 
Portugal, que têm sistemas maduros de registro e de identificação civil, é um tema 
só, não são dois temas. Os serviços de registro e identificação civil são etapas de um 
mesmo processo de reconhecimento dos cidadãos, de reconhecimento pelo Estado 
de seus direitos e deveres.

Hoje, o cenário que a gente tem essas bases de pessoas provocam grande 
retrabalho para os órgãos, em que cada um tem sua base: a Saúde, a Previdência, o 
Trabalho, o Desenvolvimento Social, a Fazenda, e que isso tem onerado muito a 
atuação do estado e onerado muito, principalmente, o cidadão. Não só aqueles que 
têm vários documentos de identificação, documentos de cadastros, mas que 
equivocadamente são usados para identificação, que é o caso do CPF, como, 
principalmente, aquelas pessoas que não têm nenhum documento, que é um 
percentual significativo da população que não tem acesso a nenhum documento.

Então, quando a gente coloca o projeto Sirc como essa base de referência para 
construir uma visão integrada da informação do cidadão a gente coloca muito como 
um desafio de uma mudança de concepção em relação à integração dessas 
informações. Não é uma base simples. É uma base resultante da integração com 
cartórios, integração com estados, integração com diversos outros órgãos, 
Secretaria de Segurança Pública. Além disso, é uma oportunidade, certamente, 
para o aporte de novas tecnologias. 

A Dataprev foi escolhida como empresa responsável para o desenvolvimento dessa 
base, pela experiência em relação ao Sisob e por ser responsável por outras bases 
de dados determinantes para essa mudança de visão, como o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS).

O registro e a identidade no Brasil hoje são uma obrigação do cidadão. A lei diz que 
os pais são obrigados a registrar os filhos e que o cidadão é obrigado a se identificar 
na Secretaria de Segurança Pública, etc., enquanto em vários países do mundo o 
que a gente está vendo é se fortalecer a identidade como um direito. É uma 
mudança cultural muito grande de você passar a ver que todo cidadão tem direito a 
ter um registro e ter uma identidade civil, é o primeiro contato dele com o estado, o 
primeiro reconhecimento do estado.

O Tribunal de Contas da União (TCU) está correto em alertar que não se pode ver 
esses projetos de forma estanque, mas a gente tem que ter coerência na concepção 
dessa nova visão da organização da informação para o cidadão. E na minha opinião 
não há nenhuma dúvida disso. Porém, quando coloca-se que o RIC é importante 
para qualificar o Sisob, eu diria que é o contrário, é o inverso disso. O Sisob 
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ampliado, ou seja, agregando as informações de nascimento e casamento, que é o 
Sirc, é que vai qualificar do ponto de vista da qualidade da informação, do ciclo de 
vinda da informação sobre o cidadão: nascimento, casamento e óbito.

Eu quis trazer essa discussão muito mais como uma provocação, como motivador 
de um projeto que está com uma grande participação da Dataprev. Há órgãos que 
participam ativamente, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Ministério da 
Justiça, com um desafio motivador de um projeto. Do ponto de vista do governo é um 
projeto estratégico. 

A equipe foi construindo ele devagarzinho, padronizando documentos, 
padronizando identificações dos cartórios e acho que, nesse momento, com o piloto 
em andamento, seja possível dar um salto e pensar nisso não só como uma base de 
dados de registro de nascimento, casamento e óbito, mas como base de 
informações biográficas de referência para integrar outras bases de informação do 
cidadão brasileiro.

O desafio é grande, há a necessidade de diversas iniciativas de melhorias da própria 
legislação, de criar mecanismos para termos melhor governança do projeto, mas a 
tecnologia é um habilitador do sucesso do projeto. E, sem dúvida, a gente conta 
muito com a atuação da Dataprev e diversos outros órgãos como o Serpro e a Caixa, 
responsável por diversos cadastros fundamentais da atuação social do governo e 
programas de várias naturezas, habitacionais e etc., que são impactados por um 
projeto dessa natureza. 

Pode parecer exagerado para alguns, mas o governo precisa ver o projeto Sirc na 
dimensão das suas possibilidades, não só como um projeto de informação em 
bases de dados, mas como elemento estratégico para repensarmos todas as 
informações, as bases, as integrações, as visões relacionadas com o cidadão e o 
relacionamento do cidadão com o estado e principalmente mudando a concepção 
vendo não só o registro e a identificação como obrigação, mas vendo como um 
direito do cidadão ter acesso a esse elemento. 

Gostaria de agradecer a oportunidade de discutir aqui nesse espaço o tema.

¹ TCU  Auditoria no Sistema Informatizado de Controle de Óbito (Sisobi). 2010. Pg 32.
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Dataprev:

SLTI/MPOG:

uma visão fiscal. A saúde tem uma visão de atenção  Como o Sirc poderia auxiliar no projeto de 
à saúde, da vigilância sanitária, da visão integração de dados do registro civil?
epidemiológica, e educação tem uma visão própria 
e não é só a questão de um número em que foi   A gente começa a ter um ferramental 
indexado isso. É mais complexo que isso. Tem um de tecnologia para olhar o dado, a informação de 
conjunto de necessidade de padronização da uma forma diferenciada. O projeto cívico exige isso. 
empresa, informação sobre o cidadão, nomes, Ele exige pelos graus de integrações necessárias, 
campos, diversas questões, relacionadas com você precisa ter um olhar sobre o cidadão que não é 
cultura.fragmentado, o que acontece hoje. A Receita tem 
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 Acho importante essa questão do número Você precisa ter bem qualificados os metadados 
único, do projeto Sirc. Temos uma grande para identificar essas diversas outras áreas de 
redundância de dados, principalmente na questão atuação e como integrar as informações em que 
de dados cadastrais, que impacta na vida do muitas vezes não há uniformização de campos. 
cidadão, porque está na base dele, está na Caixa, na Você precisa ter essa gestão. Você precisa uma 
Previdência. As entidades estão evoluindo, visão do uso, da gestão dessa informação nas 
investindo em ferramentas, multiplataformas organizações, deixando de ter aquela visão 
eventualmente para tratar do mesmo dado. É claro 

particular para ter uma visão mais integrada. Eu 
que nós temos um legado, e daqui para frente vai ser 

particularmente acho que se a gente daqui a algum 
mais fácil, porque vai originar do nascimento, na 

tempo tivesse uma oportunidade de fazer um fórum 
certidão, e todos os sistemas vão melhorar a partir 

sobre o Sirc e trazer as pessoas para olhar o Sirc e de lá, mas me assusta um pouco essa evolução 
para ver o que a tecnologia pode fazer. rápida das entidades sabendo que está sendo 

criado uma coisa tão importante quanto essa 
São diversos elementos de integração, do web 

identificação hoje. Está sendo pensado alguma 
service, de arquitetura de informação, um 

coisa nesta linha? 
potencial enorme. E estamos falando da base 
primária de identificação do cidadão, de registro e  Acho que seu raciocínio está correto. 
identificação, nesse conceito, sem ser uma coisa à Foi feita uma avaliação em 2003, esse dado está 

desatualizado, do número de registros de pessoas parte. Muita gente às vezes olha esse tema como 
só nas bases: saúde, assistente social, números sendo uma coisa que gera certa antipatia de 
Nis, bases com identificadores Nis. Não sei se todo cartório: “nossa, não quero nem saber disso”. Na 
mundo tem essa visão, mas são bases que usam verdade a gente tem que parar de ter esse 
como indexador o número Nis ou tem como atributo preconceito e ver que ali é a informação originária 
o número Nis. São cinco ou seis se não me engano. do cidadão brasileiro, de nós, e ali é a origem da 
Nessa base você tinha o registro de pelo menos 600 informação que vai repercutir em todas as outras 
milhões de registros no Brasil. E se você pegasse só 

bases, qualquer outro documento, qualquer outra 
aquilo que é visto como único, você tem em torno de 

relação que se tenha com o estado, a origem é ali. 
2.230 e a gente sabe que tem um percentual da 

Você não teria nenhum outro documento sem ter 
população que nem está aí.

tirado o registro civil. 

Mas o problema não é o custo operacional. O 
 A gente sabe e acompanha de longa data problema é a falta de qualidade da informação. O 

o trabalho e a dedicação da SLTI em relação à base problema é o quanto essa informação gera 
do Sisob. E dentro da Dataprev ela também tem dificuldade de planejamento para o governo, de 
crescido em importância não só do ponto de vista custos desnecessários para o governo, para o 
da qualidade dos cadastros, da informação, no cidadão, etc. A gente foi atrás, vamos à origem, 

vamos organizar o registro civil, então a gente está apoio aos processos previdenciários, como 
tentando começar a integrar essas bases e evitar também fazendo batimentos para outros órgãos 
essas redundâncias. É o que estou falando: olha, o como o próprio Ministério do Planejamento, 
desafio desse projeto do ponto de vista da gestão de verificando se as pessoas têm ou não que receber o 
dados com a necessidade de aporte da tecnologia seu salário no final do mês, enfim, a pensão, a 
para a gestão disso é gigantesco. Há um potencial aposentadoria, essas coisas. A base do Sisob já 
de um case mundial em relação à formação de tinha importância muito grande para a Dataprev. 
pessoas.Como você falou, é a única base centralizada de 

óbitos do governo. Com o crescimento dela para  Eu tenho acompanhado um pouco do RIC e 
uma base de informações e registro civi l sei que o TSE está implementando para este ano o 
obviamente temos aí uma quantidade de título eleitoral em várias cidades do Brasil. Já é um 
informações e de possibilidades de cruzamentos e RIC, não é? Ao mesmo tempo a lei do RIC foi feita, 
de melhoria dos processos que é incalculável. Pode acho que mês passado, e vai ter dez dígitos. E não 

sei se o TSE estava com dez dígitos. Você sabe dessa ficar tranquilo, porque neste sentido a gente está 
informação?muito sintonizado com o pensamento da SLTI.
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 O projeto RIC, a nova identidade civil, daquele número você vai conseguir organizar a 
tem uma lei que é de 1997 que nunca tinha sido informação. Quem tem a vivência sabe que não é só 
regulamentada por conter vários elementos que isso. Por que como é que você vai fazer com o 
e ram ava l iados como d i f í ce i s de se rem legado? Você vai prescindir disso? Não é tão fácil. 
implementados na prática. Na hora que fossem 

 Eu fui ano passado na reunião do RIC e ainda 
regulamentada, depois de cinco anos todos os 

tenho dúvida se tem um ou dois tipos. Já foi definido 
documentos deixariam de ter validade. Para a 

isso? 
Receita Federal era muito difícil enxergar isso. Para 
o TSE era muito difícil ver isso como uma coisa  Essas definições são responsa-

bilidades do comitê gestor do RIC que vai ser factível, então no ano passado a gente fez uma 
composto por diversos órgãos, inclusive o discussão muito grande para que a lei fosse 
Planejamento, Previdência, Fazenda, e a Caixa alterada antes de ser regulamentada. Outro ponto 
talvez  como um órgão da Fazenda.foi: a lei tinha um foco pela própria gestão do RIC, 

ainda mantinha muito o foco da segurança pública,  Esse projeto piloto que você falou agora há 
que é importante, a gente não nega, mas a base de pouco, qual a área de abrangência? Quando vai ser? 
pessoas do país é mais diversa. Ela não pode ter Como é? 
apenas a visão da Segurança Pública, a visão 

Quando eu falei piloto eu falei no caso policial, então foi constituído um comitê para fazer 
do TSE. No caso da Previdência é uma experiência justamente a padronização e a gestão do projeto 
no uso da biometria e muita gente usar biometria RIC, e isso foi regulamentado no início do mês, no 
passou a ser sinônimo de RIC, mas são coisas 

dia 6 de maio, publicado no Diário Oficial.
diferentes. O projeto piloto do RIC ainda vai ser 
discutido, na verdade. Muitos órgãos começaram a fazer pilotos, digamos 

assim, chamando de projeto RIC, mas sem ter o  O Sirc vai servir de base para o RIC? Ele vai 
arcabouço legal definido. Eu não sei se na captura entrar, os dados dele vão alimentar o RIC?
dos dados biométricos do TSE eles incluíram dez 

 Identificação é aquilo que identifica as dígitos. Minha suspeita é a seguinte: eles mantêm 
pessoas. Registro civil é outra coisa. Eu acho que como chave um número próprio do número da 
esse é o debate agora. Se a gente não mostrar que o carteira eleitoral, o número do título eleitoral e o que 
registro de identificação são etapas de um mesmo 

eles colocaram foi um atributo que é o dado 
processo, acho que vamos naufragar rapidinho 

biométrico, mas na indexação eles ainda fazem ali 
nesses dois projetos. Então temos que trabalhar 

pelo número do título eleitoral. Vai haver um com o conceito da integração do Sirc e do RIC como 
trabalho certamente de harmonização dessa base necessários. O que adianta você ter uma carteira de 
pelo comitê gestor do RIC que você vai precisar. A identidade nova com um, dois, sem chip, carteira 
própria Previdência fez piloto em alguns estados, com segurança, número único, com foto e tudo 
como o Paraná, pequenos pilotos usando o RIC, mais. Mas quando a pessoa morre, o que acontece? 
usando identificação biométrica. Aquela carteira, outra pessoa vai usar? Como fica a 

informação de que aquela pessoa tinha aquela 
Pode ser um projeto de construir o futuro e também carteira, mas ela não pode usar mais?
de dificultar. Precisamos avaliar nos elementos de 

Não consigo enxergar o projeto RIC dando certo sem padronização, os elementos de organização e 
a integração das informações de registro civil. É uma gestão da informação da forma correta. O estudo 
coisa que quem tem feito com sucesso no mundo, 

está sendo uma identificação da Polícia Federal, ela 
tem feito assim. Sem a gente integrar informação de 

tem toda a competência nas tecnologias de 
registro e identificação, no caso identificação sendo 

identificação, mas do ponto de vista das tecnologias informações e atributos da pessoa mais fortes como 
de informação e organização das informação eu biometria e tudo mais, acho que a gente não vai ter 
acho que tem órgãos presentes aqui que tem a de fato uma visão integrada das informações de 
competência: Serpro, Dataprev, Caixa, quem já faz pessoas. E vamos continuar tendo o mesmo cenário 
gestão de grandes cadastros e eles já tem essa de hoje: são duas, são três, são quatro, se não me 
experiência. Eu acho que a ideia de ter um número engano são 22 documentos que o brasileiro tem 

para usar como identificação hoje.único é muito sedutor. Você acha que a partir 
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que ninguém faz: tornar cada pessoa única perante  A identificação pode ser biometria, mas 
o estado brasileiro e cada um faz de um jeito.além da identificação nós temos “n” outras 

informações ou dados a respeito das pessoas 
Para eu fazer uma base de pessoas, tenho que dizer 

dentro do governo como um todo. E obviamente pelo 
que cada pessoa é uma pessoa. Como eu tenho uma 

fato de a gente ter tratado isso historicamente como 
referência única, cada um faz do seu jeito e cada um 

sistemas estanques, cada instituição, cada 
faz de um jeito diferente. Fazendo o Sirc e o RIC, 

ministério, cada empresa pública tratou desses 
vamos dar uma visão única e aí quem tem um 

dados, de sua codificação e de sua validade de 
cadastro como o CPF, por exemplo, a Fazenda vai forma independente. Como a SLTI está vendo o 
continuar buscando informações sobre aquela futuro de integração dessa questão de intercâmbio 
pessoa no que diz respeito à vida fiscal dela, mas de dados dentro dos diferentes ministérios, das 
não vai ser preciso um cadastro. Basta um diferentes áreas de governo?
indexador que faça com que ele tenha aquela 
informação integra. Para um problema dessa natureza a 

gente não pode ter só uma estratégia. O que a SLTI 
 Participei de alguns eventos e pelo o que eu tem feito é trabalhar com aqueles elementos que 

senti os cartórios estavam sintonizados nessa permitem a gente integrar de forma sustentável e de 
história do RIC. Eles iam mandar as informações forma segura.
para o NI, cadastrar tudo numa base única. O NI ia 

A nossa ênfase é sempre poder trabalhar com ter que centralizar esse número único e iam 
possibilidades de integração, padronização e a distribuir para todos os órgãos do governo. Achei 
gente tem que começar a ver o que cada órgão tem que era assim. 
sobre competência sobre aquela pessoa. Nós 
somos únicos. O Claudio é uma pessoa só, a Ângela,  Os cartórios, às vezes a gente se 
o Emerson. Nós somos uma pessoa só, mas surpreende que são organizações privadas, então 
desempenhamos diversos papéis. A Ângela é eles fazem iniciativas de forma autônoma, mas 
profissional da Caixa. Ela também é filha, não sei se 

desconheço que eles tenham um projeto de 
é mãe, é tia e tem diversos papéis e para o estado é a 

identificação única, um número único e a gente tem mesma coisa. No contexto da saúde ela tem um 
um contato assim muito frequente com as conjunto de informações que é necessário. O 
associações dos cartórios. Eles participam do importante é a gente conseguir fazer com que cada 
projeto Sirc, então eu desconheço essa integração órgão passe a trabalhar aquilo que é da visão do 
direta do NI com os cartórios.órgão. E hoje todo mundo tem que fazer uma coisa 
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